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Resumo 

 

 

Este trabalho busca fazer uma análise de casos de abuso sexual de crianças e adolescentes 

atendidos no Centro de Referencia especializado em Assistência Social de Manaus – CREAS, 

procurando trazer para o centro dos debates o conflito doméstico e as relações de poder. 

Apresentamos três casos de abuso sexual atendidos naquela instituição e a partir de 

bibliografias que versam sobre conflitos domésticos, relações de gênero, criança, família e 

violência analisaremos as multifaces da violência sexual. Levantar questões pertinentes a 

respeito deste assunto é o que almejamos. Entre elas: Porque é necessário olhar para o conflito 

e não somente para o ato violento isoladamente? Quando e por que o conflito chega às 

instâncias públicas? Qual o lugar da criança em nossa sociedade? O que as relações de gênero 

têm a haver com violência sexual de crianças e adolescentes?  
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Apresentação 

 

 

  

 

1. Sobre o que falaremos? 

 

Os parágrafos que compõem este texto são fruto de um projeto de pesquisa de iniciação 

científica, que ocorreu entre os meses de Julho de 2011 a Julho de 2012. O objetivo do projeto 

foi estudar casos de abuso sexual de crianças e adolescentes, tendo como base da investigação 

as relações de poder que permeiam as famílias
1
 envolvidas nesses casos.  

O Centro de Referência Especializado
2
 em Assistência Social de Manaus - CREAS

3
 foi o 

local almejado para pesquisa, porque sua principal finalidade é atender famílias que estão 

vivenciando situação de violação de direitos
4
, tendo prioridade o atendimento às crianças, 

adolescentes e seus familiares que estejam em risco por negligência, abandono, ameaças, 

maus tratos, violência física/psicológica/sexual, discriminações sociais e restrições a vida. 

                                                           
1
O conceito de família adotado reconhece não apenas o grupo formado pelos pais ou por um dos progenitores e 

seus descendentes, mas, também, as diferentes combinações resultantes de agregados sociais, formados por 

relações consanguíneas, relações afetivas ou de subsistência e que assumem a função de desenvolver afetos, 

cuidados e condições de reprodução social e da espécie. (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome). 
2
 É especializado porque conta com uma gama de profissionais de diversas áreas como da psicologia, serviço 

social e direito, além de poder contar com profissionais de outras áreas, conforme necessidade de cada CREAS. 

Formando assim uma equipe que cuidará dos diversos aspectos de cada caso atendido na instituição.  
3
 Localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, á Rua Libertador, Nº 535. Fone/Fax: 3232- 7886. Manaus - 

AM. 
4
 Efetivamente, violações de direitos das crianças e adolescentes são: abuso e exploração sexual, e quaisquer 

formas de violência doméstica, situação de mendicância e trabalho Infantil. Sob medidas de proteção da justiça 

ou medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade; além de colaborar 

para reinserção sócio familiar.  

Ver Anexo um (1) para gráfico de demandas mais atendidas no CREAS – Manaus, em 2010. 

Nem sempre os que me protegiam sabiam da diferença entre                                                                       

sentimento e realidade. Isso acontecia, por exemplo, quando me 

ensinaram a recear os desconhecidos. Na realidade a maior parte da 

violência contra as crianças sempre foi praticada, não por 

estranhos, mas por parentes e conhecidos.                                                                               

  Mia Couto  
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Conforme o “Guia de Orientação para Gestão do CREAS
5
”, as principais atividades que 

constituem o trabalho social essencial dos profissionais do CREAS são: acolhida; escuta; 

estudo social; diagnóstico socioeconômico; monitoramento e avaliação do serviço; orientação 

e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de plano individual e/ou 

familiar de atendimento; orientação sócio familiar; atendimento psicossocial; orientação 

jurídico-social; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família; acesso à 

documentação pessoal; identificação da família extensa ou ampliada; articulação da rede de 

serviços sócio assistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas; 

articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 

trabalho interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou prontuários; estímulo ao convívio 

familiar, grupal e social; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de 

apoio; dentre outros.  

Deste modo, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS 

constituem-se numa:  

Unidade pública estatal, de prestação de serviços especializados e continuados a 

indivíduos e famílias com seus direitos violados, promovendo a integração de 

esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar a 

ação para os seus usuários, envolvendo um conjunto de profissionais e processos de 

trabalhos que devem ofertar apoio e acompanhamento individualizado especializado 

[...] Os CREAS fazem parte do Sistema Único da Assistência Social - SUAS que se 

configura como o novo reordenamento da política de assistência social na 

perspectiva de promover maior efetividade de suas ações, aumentando sua 

cobertura. Neste sentido, a política de assistência social é organizada por tipo de 

proteção - básica e especial, conforme a natureza da proteção social e por níveis de 

complexidade do atendimento. (Guia de normatização n
o 

1 do Ministério do 

desenvolvimento social e combate à fome - MDS) 

As demandas que chegam ao CREAS são provenientes de denúncias feitas pela própria 

família, ou por terceiros, à Delegacia de proteção a criança e o adolescente – DEPCA, aos 

Centros de Assistência Social - CRAS
6
, Conselhos Tutelares ou por pessoas que sabem da 

                                                           
5
 Elaborado pelo Ministério do desenvolvimento social e combate à fome - MDS.  

6
 O CRAS é uma unidade pública responsável pela oferta de serviços continuados de proteção básica. É a “porta 

de entrada” dos usuários à rede de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Oferece recepção e acolhida de famílias; visitas domiciliares, palestras, campanhas socioeducativas, 
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existência do CREAS e quando ocorre o abuso sexual procuram atendimento diretamente na 

instituição, sem passar por outros órgãos públicos
7
. 

Conceitualmente, para nos referimos a abuso sexual de crianças e adolescentes, adotaremos a 

definição cunhada por Azevedo e Guerra (1989): 

Todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual, entre um ou mais adulto é 

uma criança ou adolescente, tendo por finalidade estimular sexualmente esta criança 

ou adolescente ou utilizá-los para obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou 

de outra pessoa. 

 

Posto os devidos esclarecimentos acerca do que julgamos necessário para o entendimento do 

que estamos tratando neste trabalho, cabe-nos salientar que o presente estudo está vinculado a 

um trabalho mais amplo que engloba o conflito doméstico em suas multifaces e as relações de 

parentesco que a ele estão intrinsecamente ligadas, trabalho este desenvolvido desde 1998, 

pela professora doutora Raquel Wiggers. É por essa razão, também, que abordaremos, além 

das relações de poder, os conflitos que surgem nos casos de abuso sexual que analisaremos.  

O processo de idealização do projeto de pesquisa que culminou com este relatório, deu-se a 

partir do desenvolvimento de um projeto de extensão - PIBEX, do qual participei como 

bolsista e pude ter um contato com os temas em questão. O referido projeto intitulava-se 

Práticas e Metodologias de Atendimentos: Uma Colaboração Antropológica ao Centro de 

Assistência social Especializado de Manaus e tinha como objetivo colaborar, a partir da visão 

da Antropologia, com as profissionais que atendem no CREAS, levando mais um subsídio ao 

atendimento dos casos que chegam àquela instituição. Este PIBEX foi renovado por duas 

vezes e continua em andamento. 

                                                                                                                                                                                     
encaminhamento e acompanhamento de famílias, Busca prevenir a ocorrência de situações de riscos sociais 

através do desenvolvimento das capacidades dos atendidos, fortalecendo os vínculos familiares e sociais, 

aumentando o acesso aos direitos da cidadania. Diferenciam-se dos CREAS, porque, este último trabalha com 

pessoas em que o risco já se instalou, além de oferecer atendimento especializado e continuado em diversas 

áreas. 
7
 Ver anexo 2 - Fluxograma de atendimento: Como deve funcionar a rede.  
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Formamos o Azulilás, que é um núcleo de estudos em gênero, famílias, conflitos e 

sexualidades, onde estão envolvidos alunos de graduação e de pós-graduação da Universidade 

Federal do Amazonas - UFAM, a professora-coordenadora do grupo Dra. Raquel Wiggers. 

Desenvolvemos projetos de extensão e de pesquisa em nível de iniciação cientifica e de 

doutorado, além de reuniões semanais para estudos de textos e elaboração de cartilhas e 

artigos com a temática do abuso sexual de crianças e adolescentes. 

 

1.2 O que diz a lei 

 

A observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente é de fundamental importância, não 

apenas porque as atividades do CREAS são pautadas pela legislação vigente sobre abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes, mas também porque essa legislação pode nos 

responder inúmeras perguntas, pois ela representa regras sociais. Assim como Cohen (2009, 

p. 44) adverte,  

[...] um diálogo com as ciências jurídicas pode ser frutífero ao estudo antropológico. 

Como já se apontou, só podemos entender o Estatuto da Criança e do Adolescente 

vigente hoje no Brasil, assim como as polêmicas que o rodeiam, se compreendermos 

a concepção de criança e de infância que o embasa. 

 

 O ECA prevê a “proteção das crianças e adolescentes em caso 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). E no 

Art. 18 determina que “é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 

pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor”. E completa no Art. 130 que “verificada a hipótese de maus-tratos, opressão 

ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá 
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determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum”. Por sua 

vez a Constituição Federal determina que “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 colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (Art. 

227). Prevendo punição severa para casos de abuso, violência e exploração sexual da criança 

e do adolescente (§ 4º).  

Como percebemos nas leis vigentes, há um pensamento social, voltado ao cuidado da criança, 

como responsabilidade de toda a sociedade. Em decorrência de a criança passar a ser vista 

como agente social. Com isso os abusos Sexuais (e os não sexuais também) cometidos contra 

crianças e adolescentes, que têm suas raízes num passado distante, tornou-se um problema 

social recentemente, com maior ênfase nos últimos 20 anos, Por essa razão abuso sexual 

contra crianças e adolescentes tem sido alvo de intensos debates nos últimos tempos.  

Analisar a legislação sobre o tema pode demonstrar como se deu a evolução do pensamento 

social sobre a questão, além disso, poderemos verificar a partir de qual momento o abuso 

sexual torna-se um problema social e, portanto, jurídico. Surgindo assim os debates nas 

esferas públicas. Contudo neste trabalho nos delimitaremos a apontar os aspectos legais, sem 

aprofundar o assunto, afinal não foi esse o olhar escolhido para dar a este artigo. Em outra 

oportunidade nos debruçaremos sobre o assunto. 

 

1.3 Minha experiência e metodologia  
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A experiência de aproximadamente 18 meses com o CREAS, permitiram-me uma 

aproximação com as realidades das pessoas que estão envolvidas, de uma forma ou de outra, 

nos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. A convivência ocorria através de visitas 

ao CREAS, nas tardes das sextas-feiras e, também acompanhando atividades externas
8
 que as 

profissionais realizavam. 

O CREAS de Manaus funciona em uma casa pequena e apertada, que foi adaptada para o 

funcionamento da instituição. Lembro-me de minhas primeiras impressões ao chegar naquele 

local, sempre buscando ter em mente que estava ali na condição de estudante, e por essa razão 

precisava manter-me o mais imparcial possível. Repetia mentalmente que eu estava ali em 

uma condição que não permitia afetar-me com as histórias de abuso sexual que, a priori, 

pareciam acontecer somente em “mundo dos maus” distante e irreal. Entretanto nos primeiros 

contatos com o cotidiano do CREAS, ao ler, presenciar e ouvir as histórias relatadas pelas 

profissionais que lá atendem, pude perceber que, na verdade, todas essas pessoas e histórias 

estão bem perto, e levam vida normal
9
. Trabalham, estudam, brigam, amam, se divertem, mas 

um dia ocorreu o abuso sexual intra ou extra familiar e algo muda, No corpo? Na fala? Não 

sabia a resposta e talvez ainda não saiba corretamente, mas, tempos mais tarde, me dei conta 

de uma coisa, que é: O status da criança ou adolescente mudou perante a sociedade e perante 

sua família, esta última também é estigmatizada pela sociedade, depois da ocorrência de um 

abuso sexual. 

Essa angustia ocupava e continua ocupando grande espaço em meus estudos sobre casos de 

abuso sexual de crianças e adolescentes, assim a primeira grande questão veio à tona: Por que 

                                                           
8
 Palestras sobre abuso sexual de crianças e adolescentes em escolas, capacitação para conselheiros, guardas-

civis e outros encontros e seminários que as profissionais do CREAS promoviam e participavam.  
9
Optei por utilizar esta palavra, apesar de não gostar dela. Porque quero salientar que não há, sob o meu ponto de 

vista, nenhuma “anormalidade”, “pré-requisito” ou “diferença” (a pobreza ou a falta de cuidado, por exemplo) 

que marque as crianças/adolescentes e seus familiares, que sofrerão abuso sexual. Alguns poderão discordar, 

argumentando que há um grupo de risco, e neste caso haveria sim, um pré-requisito, uma “anormalidade” que 

diferencia os que “podem” e os que “não podem” sofrer o abuso sexual. 
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o status das crianças, adolescentes e seus familiares mudam quando ocorre o abuso sexual? A 

resposta a esta questão, talvez esteja em outras: O que é ser criança em nossa sociedade? O 

que é infância? A possibilidade de uma solução para este dilema está na construção social 

destas duas categorias (criança e infância). Cohen (2009, p. 08) afirma que, 

[...] se quisermos realmente responder àquelas questões, precisamos nos 

desvencilhar das imagens pré-concebidas e abordar esse universo e essa realidade 

tentando entender o que há neles, e não o que esperamos que nos ofereçam. 

Precisamos nos fazer capaz de entender a criança e seu mundo a partir do seu 

próprio ponto de vista [...] o que é ser criança, ou quando acaba a infância, pode ser 

pensado de maneira muito diversa em diferentes contextos socioculturais, e uma 

antropologia da criança deve ser capaz de apreender essas diferenças. 

 

A construção do ideal de criança em nossa sociedade é aquele de “pureza”, de um ser casto, 

que não pode ser associado a nenhum tipo de sexualidade. Quando ocorre o abuso sexual - 

mesmo que este ato seja uma violência - o ideal do que é ser criança e do que é infância se 

desfaz e “choca” a todos, quebrando com aquele estatuto de “ser imaculado”, que a 

criança/adolescentes tem antes de ter ocorrido o ato de violência, seu status fica localizado em 

algum lugar, não definido, não é mais criança e não é adulto ainda, verificamos isso nos 

discursos do tipo “ele acabou com a infância dela”. Seus familiares, principalmente a mulher 

responsável pelo cuidado com a criança, passam a ter um estigma de não-cuidadores, 

marcados e apontados tão-somente por ser a família que tutela aquela criança ou adolescentes 

que perdeu este estatuto, porque não é mais “puro”. 

Esta pequena elucidação que coloquei sobre a mudança no status da criança ou adolescente, 

de seus familiares é uma hipótese, que por hora resolveu o conflito acerca do como devo 

olhar, não somente as crianças/adolescentes e seus familiares, mas a todos envolvidas de 

algum modo nos casos de violência sexual. É importante lembrar, no entanto, que são 

conjecturas que merecem um trabalho mais apurado, que se dedique somente a examinar este 

aspecto dos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes.Optei por relatar minha 

experiência talvez de modo excessivamente pessoal, porque quero ressaltar as dimensões 
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íntimas
10

 que este tema alcança no indivíduo e na sociedade. Dito isto, você deve estar se 

perguntando. Mas até que ponto esse tipo de objeto de investigação
11

 afetou - ou foi afetado 

pelas tais “dimensões íntimas” - a postura acadêmica e/ou metodológica da estudante? Antes 

de responder tal questão gostaria de lembrar Favret-Saada (1990) quando diz que “[...] a 

antropologia acha-se acantonada no estudo dos aspectos intelectuais da experiência humana, 

nas produções culturais do “entendimento” [...] É – parece-me – urgente reabilitar a velha 

“sensibilidade””. A resposta àquela pergunta está justamente na sensibilidade de deixar-se 

ser afetado pelo objeto de estudo, atribuindo a isso certo estatuto epistemológico, definido por 

Foucault (1979),  

“como o dispositivo estratégico que permite escolher, entre todos os enunciados 

possíveis, aqueles que poderão ser aceitáveis no interior, não digo de uma teoria 

científica, mas de um campo de cientificidade, e a respeito de que se poderá dizer: é 

falso, é verdadeiro. E o dispositivo que permite separar não o verdadeiro do falso, 

mas o inqualificável cientificamente do qualificável”. 

Neste mesmo sentido destaco novamente Fravret-Saada quando diz, 

Minha experiência de campo – porque ela deu lugar à comunicação não verbal, não 

intencional, e involuntária, ao surgimento e ao livre jogo de afetos desprovidos de 

representação – levou-me a explorar mil aspectos de uma opacidade essencial do 

sujeito frente a si mesmo [...] Pouco importa o nome dado a essa opacidade 

(“inconsciente” etc.): o principal, em particular para a antropologia das terapias, é 

poder daqui para frente postulá-la e colocá-la no centro de nossas análises. 

(FAVRET-SAADA, 1990, p. 161) 

Isto posto, cabe-me enfatizar que metodologia empregada neste trabalho é qualitativa. 

Salientamos, portanto que “o olhar, o ouvir e o escrever, que estão presentes nas ciências 

sociais adquirem um sistema de idéias e valores próprios na antropologia” (CARDOSO, 2006 

p.18). Desta forma durante todo o trabalho procurei olhar, ouvir e escrever a partir do enfoque 

da Antropologia, buscando em sua literatura fontes que ajudassem a pensar o abuso sexual no 

âmbito familiar, não necessariamente temas que abordem somente o abuso sexual de crianças 

e adolescentes, até porque a bibliografia antropológica, neste tema específico é escassa, por 
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 Refiro-me ao quanto este assunto nos afeta, não somente pela violência em si, mas pelo tipo de violência 

(sexual) e a quem ela é desferida (crianças e adolescentes).   
11

 Carregado de tabus, que está na ordem das coisas indizíveis, que mexe com o estado emocional de todos, e 

obviamente, com o estudante/pesquisador não seria diferente.  
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essa razão utilizei produções que cercasse a questão de todas as formas possíveis e que me 

levasse a pensar no recorte escolhido para estudo: Relações de Poder
12

.  

Em um segundo momento, selecionamos alguns Planos Individuais de Atendimento – PIA’s
13

 

que ilustravam situações de abuso sexual que muito frequentemente acontecem. 

Posteriormente, verifiquei junto à orientadora um determinado conjunto de recorrências que 

possibilitou o apontamento de indicadores sobre a temática em questão. 

Completo este pequeno relato sobre minha experiência no CREAS, afirmando que se trata 

mais de um retrato dos meus sentidos, da subjetividade das “coisas vistas”, e menos de algo 

observado e simplesmente analisado empiricamente. Trato também de minha postura 

metodológica, uma das minhas angustias acadêmicas, que ainda não está totalmente definida, 

mas que por hora, e com ajuda da orientadora neste trabalho e dos textos lidos, está resolvida. 

 

A Pesquisa 

 

 

 

2. Relações de poder 

 

                                                           
12

 Ao decorrer do texto você irá notar que acrescentamos mais um conceito para pensarmos o abuso sexual, que é 

a definição de Conflito Doméstico. fez-se necessário recorrer a ele, pois somente a acepção de poder não é 

suficiente para nossa análise.   
13

 Os PIA’s são fichas preenchidas com os dados pessoais e os históricos de atendimento das pessoas que 

chegam ao CREAS.  

Ver 19 para maiores esclarecimentos sobre os PIA’s 

Há muros que separam nações, há muros que dividem 

pobres e ricos, mas não há hoje no mundo um muro que 

separe os que têm medo dos que não têm medo.  

Mia Couto 
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Muitas são as formas de definir o “poder” e como ele se configura nas relações humanas.  

Encontramos diversos trabalhos que versam sobre o fenômeno do poder nas esferas políticas. 

Para Voltarie, por exemplo, o poder consiste em fazer com que os outros ajam como eu quero 

(Arendt apud Voltarie). Neste mesmo sentido, Weber
14

 assegura que fenômeno do poder 

consiste em impor a minha própria vontade dentro de uma relação social, mesmo que contra a 

resistência dos outros.  

Os teóricos políticos de uma forma ou de outra seguem esta mesma linha de pensamento. 

Essas conceituações foram pensadas para definir o poder em um nível macro, para falar do 

Estado e seus poderes, no entanto, poderíamos alocá-los para pensar as relações de poder no 

ambiente familiar, a partir dessa matriz de pensamento, argumentando que no contexto 

familiar o poder se configura quando um dos membros que fazem parte das relações 

familiares impõe sua vontade, mesmo a revelia de seus pares. Contudo essa interpretação não 

nos satisfaz e por essa razão bebemos em outras fontes para falar de poder. Partimos do 

pressuposto que o poder se configura nas relações, quando um ou mais indivíduos têm o apoio 

dos membros de seu grupo para atuar e tomar decisão em seu nome.   

Neste sentido Arendt (1985) traz alguns conceitos para iluminar este trabalho. A autora faz 

uma distinção interessante entre poder, vigor, força, autoridade e violência. Definindo o poder 

como o que,  

“Corresponde à habilidade humana de não apenas agir, mas de agir em uníssono, em 

comum acordo. O poder jamais é propriedade deum indivíduo; pertence ele a um 

grupo e existe apenas enquanto o grupo se mantiver unido. Quando dizemos que 

alguém está “no poder” estamos na realidade nos referindo ao fato de encontrar-se 

esta pessoa investida de poder, por um certo número de pessoas, para atuar em seu 

nome. No momento em que o grupo, de onde originara-se o poder(potestasin 

populo, sem um povo ou um grupo não há n poder)desaparece, “o seu poder” 

também desaparece”.(ARENDT, 1985, p. 20) 

 

                                                           
14

Ver Economia e sociedade. Max Weber. Dos Conceitos sociológicos fundamentais. 
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O Vigor trata-se de uma qualidade inerente ao seu caráter e pode manifestar-se  em 

 relação a outras coisas ou pessoas, mas que é essencialmente independente deles.  A força 

por sua vez, que deveria ser reservada, na linguagem terminológica, para designar as 

“forças da natureza” ou as “forças das circunstâncias”. Isto é, para indicara energia 

liberada através de movimentos físicos ou sociais. É erroneamente usada como sinônimo de 

violência, especialmente quando a violência é usada como meio de coerção.  

Para a autora autoridade é o mais indefinido dos fenômenos. Ela vai dizer que,  

Existe a autoridade pessoal, como, por exemplo, na relação entre pai e filho, entre 

professor e aluno – ou pode ser aplicado a cargos, como por exemplo, ao senado 

romano (auctoritas in senatu) ou nos cargos hierárquicos da Igreja (pode um 

sacerdote conceder absolvição válida ainda que esteja bêbado). A sua característica é 

o reconhecimento sem discussões por aqueles que são solicitados a obedecer; nem a 

coerção e nem a persuasão são necessárias. (Um pai pode perder a sua autoridade 

seja por bater em seu filho seja por discutir com ele, isto é, seja por comportar-se 

como um tirano ou por tratá-lo como igual.) Para que se possa conservar a 

autoridade é necessária o respeito pela pessoa ou pelo cargo; O maior inimigo da 

autoridade é, portanto, o desprezo, e a maneira mais segura de solapá-la é a chacota. 

(ARENDT, 1985, p.20) 

 

Finalmente a violência, “distingue-se por seu caráter instrumental. Do ponto de vista 

fenomenológico está ela próxima do vigor, uma vez que os instrumentos da violência, como 

todos os demais, são concebidos e usados para o propósito da multiplicação do vigor natural 

até que, nó último estágio de desenvolvimento, possam substituí-lo”. (ARENDT, 1985, p. 21). 

É importante lembrar que Hannah Arendt escrevia sobre um contexto
15

 bem diferente do que 

o estudado neste trabalho. Porém achamos as distinções entre àquelas categorias cunhadas por 

ela, eficientes para análise dos meandros dos casos de abuso sexual de menores. Como a 

autora mesmo coloca não de trata de distinções que correspondem ao mundo real, de onde 

são, entretanto, retiradas. Por essa razão também é que achamos por bem utilizar Arendt aqui. 

                                                           
15 Época de grandes transformações políticas, dilacerados por guerras e nacionalismos. Arendt era judia, ficou 

alguns anos exilada, sem direitos políticos até receber cidadania norte-americana. 
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Observamos, contudo que partimos do pressuposto que essas conceituações são, e servem 

como categorias úteis de análise.  

Neste sentido compreendemos que “o ato de violência compromete o poder, na medida em 

que desarticula as relações de poder onde é necessário o consenso sobre quem manda e quem 

obedece. A violência de qualquer natureza pode ocorrer como uma última tentativa de 

manutenção ou retomada do poder” (ARENDT, 1985). Daí, argumentamos que as violências 

sexuais que observamos nos casos estudados partiram ou foi estopim para um conflito, em 

que a relação de poder entre os membros da família, estava desfeita ou deslocada. Assim uma 

família estabelecerá uma relação de poder com um ou mais membros e quando esta relação 

for rompida por algum motivo, aquele membro buscará retomar seu poder perante a família, 

aí poderá surge à violência de qualquer natureza. Retomo Foucault (1979) quando diz “De 

modo geral, eu diria que o interdito, a recusa, a proibição, longe de serem as formas essenciais 

do poder, são apenas seus limites, as formas frustradas ou extremas. As relações de poder são, 

antes de tudo, produtivas”. Interpretamos o que diz Foucault da seguinte forma: O poder, nem 

de longe representa proibição, comando. As relações de poder são, contudo, (re) produtivas da 

organização e relações sociais. 

 

3. Conflitos Familiares  

 

Conflitos familiares ou domésticos são desentendimentos/discórdias/desavenças que ocorrem 

entre membros de um mesmo grupo familiar. A respeito do conflito Gregori (1992) afirma 

que "o problema está na idéia de interesses em choque” (grifos da autora). Neste sentido 

entendemos que as divergências de opiniões e as vontades individuais de cada componente do 

grupo familiar é gerador de um conflito. Isto não significa dizer que há violência, de qualquer 
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espécie entre os membros da família. A violência pode ser causa ou a consequência de um 

conflito, mas ela não necessariamente existe em todas as relações familiares conflituosas.  

Este trabalho não é focado no eixo vitima/agressor, mas em todos os envolvidos no conflito. 

Destacamos Wiggers (2000) quando pontua a “importância de olhar os casos de violência 

doméstica a partir do conflito e de diferentes personagens que dele participam, retirando o 

sentido único da violência”. 

Procede disso que a violência pode ser um elemento aceitável (determinados tipos de 

violência) para que o conflito seja remediado. Como aponta Fonseca (1987) “A violência é, 

portanto, uma arma mais ou menos aceita (ou pelo menos esperada) para a resolução dos 

conflitos”. Mas nem toda a violência é admissível no grupo. “Existem limites específicos ao 

exercício da violência, revelados pelas sanções coletivas contra pessoas que vão além de tais 

limites”. (FONSECA, 1987). 

Partimos da análise dos conflitos, pois a partir dele é possível perceber aspectos que originam 

e/ou intervêm no (s) ato (s) violento. 

 [...] é possível argumentar que a análise da violência domestica não pode ser 

centrada em um único ato violento, mas deve levar em consideração todo o conflito 

que se estabeleceu na família e possibilitou o surgimento destes atos. É preciso 

considerar toda a situação que promove e influência, e para uma análise deste tipo é 

fundamental separar conflito de violência (grifos da autora) e percebê-los como 

diferentes.   (WIGGERS, 2000) 

 

4. Os dados 

Os dados dos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes que serão relatados neste 

trabalho foram coletados nos Planos individuais de atendimento - que são chamados pelas 

profissionais do CREAS de “Fichas de Atendimento” – e através dos relatos das psicólogas e 

assistentes sociais.   
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4.1 Plano individual de atendimento – PIA 

 

O Plano Individual de Atendimento (PIA) é um instrumento de organização da atuação 

interdisciplinar da equipe de trabalho do CREAS. Constituindo-se no caminho a ser seguido 

pela equipe e pela criança/ adolescentes atendido, deve servir também como um meio de 

avaliação de resultados e de responsabilidades técnicas assumidas. Contendo metas a serem 

atingidas, não apenas no âmbito específico do Serviço, mas na rede de atendimento em que 

estiverem inseridas as pessoas atendidas. 

Para que seja elaborado o PIA é necessário o registro por escrito, estabelecimento e 

mobilização da rede de serviços e programas para viabilizar o plano traçado para a criança ou 

adolescente, acompanhamento da execução deste plano e a avaliação permanente das 

dificuldades para realização.  

O capítulo nono do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA determina no inciso 5o que “O 

plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo 

programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a 

oitiva dos pais ou dos responsáveis”. 

O PIA do CREAS
16

 constituem-se em formulários mais ou menos subdivididos em quatro 

secções: a primeira é onde constam os dados pessoais, de encaminhamento, situação 

socioeconômica, o tipo de violência sexual cometida e a dinâmica familiar da vítima do abuso 

sexual, a segunda parte é destinada a identificação e a elaboração do genograma dos 

familiares, no terceiro item são feitas a identificação do autor da violência (quando é sabido 

quem é) e o genograma dele, na quarta e última secção do PIA é preparado o planejamento e 

monitoramento do caso. 

                                                           
16

 Ver modelo do PIA no anexo três (3).   
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O PIA do CREAS tem muitas fases de preenchimento, a cada novo atendimento são relatados 

o avanço do caso e as atividades realizadas pelos profissionais. A sequência funciona da 

seguinte forma: No primeiro atendimento as pessoas
17

 que sofreram a violência são 

recepcionadas por um estagiário – de serviço social ou de psicologia - que faz a “triagem”, 

nome dado ao primeiro momento do atendimento, onde são coletadas informações essenciais 

referentes à secção inicial do PIA (dados pessoais e como ocorreu o caso). Logo em seguida é 

feito o atendimento profissional, onde se faz uma programação prévia do dia que a vítima e 

seu responsável devem voltar para participação em grupos
18

 e/ou para atendimento 

psicossocial individualizado. É feito todo um histórico de atendimento e cada vez que a 

família vai ao CREAS, ou a instituição faz uma visita
19 

à casa da família em atendimento, este 

histórico é alimentado. 

Com isso o PIA passa pelas mãos de diversas profissionais do CREAS no transcorrer dos 

atendimentos, cada uma preenchendo a seu modo, não há uma padronização no modo de 

relatar o atendimento. Acontece também de informações das mães, pais, tios de terceiros 

constam em um mesmo PIA, isso torna um tanto confuso e difícil de entender quem é quem, 

quem fez o que com quem etc. Decorre disso, que alguns PIA estão mais bem preenchidos 

que outros, em alguns se nota uma riqueza de detalhes e uma sequência de fatos bem 

colocada, enquanto que em outros há uma pobreza no preenchimento.  

Gostaria de ressaltar que durante a pesquisa tive contato com o PIA em diversas fases de 

preenchimento/atendimento. Verifiquei os que estavam somente preenchidos com dados da 

                                                           
17

 Você irá perceber que as pessoas que buscam atendimento no CREAS e em toda a rede SUAS, são 

denominadas “usuário”, tanto no PIA, quanto pelas profissionais que atendem nas instituições da rede de 

proteção. Porém optamos por não utilizar este termo, ele não parece apropriado para tratar pessoas estão 

vivenciado situações de violência.  
18

Há o atendimento em grupo, um somente para das crianças e adolescentes/vitimas, onde são feitas dinâmicas, 

brincadeiras e apresentação de fantoches com a temática do abuso e outro grupo formado somente com os pais e 

responsáveis, onde é feita uma apresentação informativa, além dos pais poderem falar com outros sobre suas 

angústias e anseios. 
19

 A visita domiciliar ocorre por diversos motivos, entre eles: A família não retornou mais para atendimento na 

instituição, apesar dos contatos telefônicos. Está impossibilitada de sair de casa, seja por motivos financeiros, 

seja por motivos de enfermidade ou ameaça, entre outros. 
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triagem, outros em pleno andamento, os que estavam em etapa de conclusão, e os já 

finalizados, além daquelas que estavam concluídos e arquivados. Outra questão que gostaria 

de colocar é que grande parte da dificuldade em apreender o caso, surge da grande ênfase 

dada por parte das profissionais do que foi feito com a criança e seus familiares e o “como 

ocorreu o caso” fica em um segundo plano.  

Portanto, os casos que descreverei neste trabalho estavam relatados em três PIA diferentes e 

em diversas fases de atendimento, alguns casos estão bem detalhados, outros não. Tive 

contato com eles entre outubro e novembro de 2011. Antes de apresenta-los quero deixar 

claro, que tudo que você lerá sobre os casos de abuso sexual de crianças e adolescentes 

contidos neste trabalho é fruto dos relatos das profissionais do CREAS e de dados obtidos 

através dos PIA, portanto representam a minha interpretação de cada caso, a partir da 

interpretação de terceiros. É uma leitura que fiz dos relatos – escritos ou falados– sob minha 

lente óptica.   

 

5. Os Casos 

Dentre tantos casos, optamos pelos três que apresentaremos adiante porque concluímos que 

são ilustrativos, pois podemos encontrar diversos casos parecidos ou com elementos 

recorrentes. Todos os casos tratam de abuso sexual de crianças e adolescentes, atendidos no 

CREAS, que ocorreram no perímetro urbano da cidade de Manaus. Os casos foram 

numerados e os nomes das personalidades de cada história são fictícios.   

    

5.1 Primeiro caso: Sheila   
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O primeiro caso é o de Sheila
20

. Envolvendo, a priori, três pessoas: a vítima Sheila, a mãe 

dela – Célia e João, pai de Célia, portanto avô materno de Sheila.  

Sheila tem seis anos e mora com a mãe, Célia (23 anos) e com o irmão (um ano). 

Célia nunca trabalhou e a família vive com a ajuda financeira de Sr. João, em um 

pequeno apartamento.  

Certo dia Sr. João procura a delegacia de proteção à criança e o adolescente – 

DEPCA, para denunciar que sua neta havia sido abusada sexualmente por um 

rapaz de 24 anos, que trabalhava na escolinha de reforço que a menina 

frequentava. O rapaz teve a oportunidade de ficar sozinho com a menina e abusou 

sexualmente dela. A mãe de Sheila foi quem descobriu, mas não denunciou por 

medo do rapaz que a ameaçava. Tempos mais tarde o avô de Sheila descobriu e 

denunciou.  

A DEPCA encaminhou a família ao CREAS para receber atendimento 

psicossocial. Sr. João estava presente em alguns dos atendimentos e afirmava 

constantemente que Célia é negligente e “não cuida direito da filha dela”. Repete 

inúmeras vezes que Célia não é sua filha biológica.  

Célia, por sua vez, diz que o pai a trata mal e afirma que está se sentido culpada e 

sozinha. Entre um atendimento e outro ela revela que também foi abusada quando 

era criança, pelo segundo marido de sua avó paterno, ou seja, pelo padrasto do Sr 

João.  

Observe,  
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 19 Escolhi este nome porque esta menina lembrou-me a personagem Sheila do desenho animado Caverna do 

Dragão. Aquela personagem possuía uma capa que dava invisibilidade a ela sempre que o perigo de ataque era 

iminente. Como vocês irão notar, Sheila (a do caso do abuso sexual) desaparece diante de um conflito familiar 

latente. 
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Depois que ocorreu o abuso sexual de Sheila, sua mãe Célia e seu outro filho mais 

novo foram morar na casa do Sr. João. 

 Acusações, discussões e muitos conflitos foram deflagrados depois que Sheila 

sofreu o abuso sexual. 

O ato de violência surge como um estopim, que põe fogo a uma carga de pólvora que estava 

prestes a explodir e que não resisti à violência cometida contra a criança. Neste sentido é 

preciso ampliar nossos horizontes além do ato de violência cometido, porque ele 

isoladamente, não responde as questões familiares que estão iminentes. O conflito deflagrado 

e/ou evidenciado pelo abuso sexual que ocorreu com Sheila pode demonstrar que a situação 

de abuso sexual vivida por Célia, não foi resolvida como uma questão familiar. O eixo de 

tensão na família pode estar justamente no fato do pai de Célia ter sido subjugado por seu 

padrasto, quando este cometeu a violência contra Célia. O conflito familiar, neste caso, não se 
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traduz apenas pelo ato violento, mas por toda uma situação vivenciada, em que estão 

envolvidas família, protagonistas, motivações, queixas, cenas públicas (WIGGERS, 2000).  

Chamou-nos a atenção o fato do foco do caso de abuso sexual sofrido por Sheila ter sido 

deslocado para um conflito entre Célia e seu pai. Onde foram parar, na teia das relações 

familiares e nos discursos perpetrados, o abusador e a menina abusada? Imediatamente somos 

levados à grande questão: Por que eles, justamente os principais “atores” do trágico episódio 

do abuso sexual, simplesmente tornaram-se invisíveis? 

As respostas a estas questões talvez esteja: primeiro no fato de Sheila, não ser vista com 

sujeito, como agente social, ela foi submetida às vontades e dramas familiares, revelando a 

incapacidade da família e das profissionais que a atenderam de se comunicar com Sheila-

criança e de vê-la como sujeito social (COHEN, 2009). Essa questão fica ainda mais evidente, 

quando analisamos o PIA de Sheila. Nele não constam falas da garota, não fazem parte dele o 

que Sheila tem a dizer sobre o que lhe ocorreu, não há absolutamente nenhum relato da 

menina, mas há muitos relatos dos dramas vividos por sua mãe, Célia. Encontramos a voz de 

seu avô e das profissionais que atenderam o caso, mas nunca a voz de Sheila. Com certeza 

isso vai de encontro com o que diz o PIA e todos os demais planos sócio assistenciais, eles 

demandam que se ouça a criança e suas vontades, mas na realidade não é isso que observamos 

no cotidiano, não somente desta instituição, mas, de modo geral, em toda a sociedade. Há uma 

enorme dificuldade de aceitar – devido à modelo ideal de infância e de criança, em que a 

criança não tem voz e nem vez – a criança como um sujeito que “não sabe menos, mas que 

sabe outra coisa” (COHEN, 2009).   

A segunda hipótese, que pode ser concomitante a primeira, para esta questão da invisibilidade 

de Sheila, pode estar naquilo apontado por Veena Das (1999) ao dizer que “quando se 

contempla a violência, atinge-se uma espécie de limite da capacidade de representar”.  Neste 
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sentido poderíamos cogitar que a violência sexual praticada contra Sheila impôs para sua 

família a recorrência a uma válvula de escape, pelo peso emocional que aquela violência lhes 

infligiu. O não-falar ou falar de outros dramas pode evidenciar que “a narrativa, não é algo 

que se revele num movimento linear e preciso. É, antes, um texto rabiscado, reescrito diversas 

vezes” (DAS, 1999). Essa questão muito bem observada por Das, pode ser retratada no caso 

de Sheila, de sua mãe e seu avô, que estão a todo o momento rabiscando e reescrevendo 

discursos ou recorrendo ao silêncio para lidar com uma situação que lhes imprimiu fortes 

emoções e que estão na ordem do indizível.  

Observe que o segundo marido da mãe de João abusou da filha de seu enteado, Célia, uma 

hipótese para isso é que, ao cometer a violência sexual contra a neta de esposa, o segundo 

marido da mãe de João, subjuga o homem que “restou” na teia de relações familiares da sua 

nova esposa. Dito de outro modo, ele utiliza-se de violência sexual, que é uma forma de 

subjugação, especialmente das mulheres, para posicionar-se na teia de relações familiares em 

uma posição de poder masculino. Um modo de dizer que o “homem da casa agora sou eu”. 

Fazendo uma curiosa ressalva digo que o abuso sexual para subjugar outro homem da família, 

ocorre também contra meninos, ou seja, usa-se da violência sexual contra a criança mais 

próxima da rede de parentesco de quem se quer subjugar. 

 

5.2  Segundo Caso: Léia 
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O segundo caso é o de Léia
21.

 Estão envolvidos diretamente, além da menina, a sua mãe - 

Jaqueline, um irmão e o padrasto - Fernando.   

Léia é uma menina de 13 anos, que mora com a mãe de 34 anos, dois irmãos, um 

de 11 e o outro de um ano e três meses, também mora com a família a ex-cunhada 

da mãe, uma menina de 12 anos, irmã do padrasto de Leia.  

A renda total desta família provém somente da mãe e gira em torno de R$ 400,00 

mensais. 

Léia foi abusada sexualmente por seu padrasto - Fernando. A primeira vez que 

ocorreu a violência foi em um matagal próximo da casa que morava a família. A 

mãe de Leia foi quem denunciou o caso à DEPCA, que encaminhou a família ao 

CREAS.  

Depois da primeira vez que Fernando cometeu o abuso e foi denunciado ele fugiu 

de casa, mas voltava sempre que queria, entrava pela janela e abusava de Leia 

recorrentemente, na frente de seu irmão de 11 anos, o que se configura em abuso 

sexual também, porque ele obriga (e mesmo se não obrigasse) o menino a ficar 

olhando o ato.  

A mãe de Leia passou a receber atendimento no CREAS, para ela e para sua filha e mesmo 

com a intervenção de instituições públicas a menina continuava a ser abusada. Em um dos 

atendimentos Jaqueline revelou que também sofria abusos sexuais recorrentes por parte de 

seus tios, quando tinha 14 anos. 

 Veja,  
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Escolhi este nome porque, ao saber sobre este caso, me lembrei da princesa Jedi Leia Organa da série Star 

Wars. Garota guerreira, que fugia de forças sombrias.  
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O que mais atormenta a menina Leia é o fato da mãe recorrentemente “jogar na 

cara” (como ela diz) o ocorrido, principalmente quando a mãe está com raiva, 

quando elas brigam por algum motivo, seja ele qual for a história vem à tona 

novamente. Jaqueline culpa a filha pelo abuso, não acusa diretamente, mas utiliza 

outras formas de dizer que ela – Leia não deveria ter deixado acontecer à 

violência.  

Até onde pude acompanhar o caso a menina continuava a ser abusada e última 

medida que o CREAS estava tentando tomar era de consegui algum material de 

construção para reformar as janelas, porque mesmo acionando os órgãos de 

segurança pública da cidade, o autor do abuso continuava a ir à casa da família e 

cometer a violência recorrentemente.  

T PJ 

 

AJ 

F 

IN IM 

C 

MJ 

J 

L 

T 

AJ 

Abuso 

Abuso 

Legenda: L– Leia      AJ - Avô de Jaqueline        PL – Pai de Leia     J – Jaqueline         IN – irmão mais 

T – Tios de Jaqueline    IM– irmão de 11    MJ - Mãe de Jaqueline      C – Cunhada que mora c/ Jaqueline                                                          

AJ – Avó de Jaqueline novo      PJ – Pai de Jaqueline                   

 

 

 

 

 



 
27 

Neste caso as relações de poder parecem estar bem definidas. Gregori (1993) aponta que, 

“para se realizar uma análise mais rica sobre as relações de poder é preciso investigar a parte 

masculina da questão, não tomando como dado o papel do homem, mas como uma identidade 

que se constitui na trajetória”. O padrasto de Léia tem sua identidade constituída em sua 

trajetória, onde sua masculinidade é construída no cotidiano violento do ambiente em vive, 

seus símbolos de poder, do que é ser homem estão intrinsecamente ligados às armas, ao brutal 

e à valentia (ZALUAR, 1981).  

O irmão de Léia que foi abusado fica invisível nesta historia, assim como Sheila do primeiro 

caso. Ninguém se dá conta que ele foi abusado também, isso surge no meio da historia e é 

contado como mais um elemento sem qualquer importância. Na visão de uma maioria o que 

ocorreu com o irmão de Léia, serve como um agravante para o caso de Léia, não representa 

outro caso, com outro personagem e outras particularidades. Tanto isso é verdade que não foi 

aberto um PIA para o menino. 

Neste caso a mãe de Léia também foi abusada quando era adolescente. Quando ela conta a 

impressão que temos é que com o abuso de sua filha, ela está revivendo sua própria história. 

Talvez por isso no PIA apareça mais relatos dela, do que de sua filha, pois a menina é  uma 

criança e como tal não têm vez e nem voz.  

 

5.3  Terceiro Caso: Melissa e Emily 

O terceiro caso é o de Melissa e Emily
22·

. Ele envolve diretamente, além das duas meninas, a 

mãe e o pai delas. Mas família é bem maior. 

                                                           
22

 Escolhi este nome ao ver o filme “Duas irmãs em Perigo”, em que as duas protagonistas, Melissa e Emily são 

duas irmãs e buscam livrar-se de maus-tratos. 
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A família é composta pela mãe - Rose, de 38 anos, pelas duas meninas Melissa de 

12, Emily de nove, o irmão de sete, outro de 12 e um terceiro de 15, além da irmã 

caçula de quatro anos e o pai das crianças - Carlos.  

Esse é um caso bastante extenso, que vêm se arrastando há muito tempo. Carlos é 

Flanelinha e Rose, sua esposa está desempregada, eles vivem em péssimas 

condições de vida, moram em uma casa de palafita, as margens de um igarapé 

poluído. 

Num determinado dia Carlos abusou sexualmente de sua filha Melissa e foi pego 

em flagrante pela mãe dela. Ele foi denunciado à DEPCA e a menina levada ao 

IML para fazer o corpo delito. Os resultados dos exames concluíram que havia 

esperma na roupa de Melissa. Com isso Carlos foi preso. Mas quando chegou o 

dia de seu julgamento, Rose disse que mentiu sobre o abuso, e que seu marido não 

havia feito nada do que ela afirmou anteriormente. Ela alegou que no dia que ela 

foi à delegacia denunciá-lo, estava com raiva do marido, devido a uma briga que o 

casal tinha tido no dia anterior. Disse ainda, que colocou propositalmente, 

esperma do marido na roupa da criança para incriminá-lo. Carlos foi libertado e 

voltou ao convívio da família.  

Poucos dias depois de seu retorno, Carlos abusou sexualmente de sua filha Emily. 

Desta fez a mãe voltou à delegacia e algum tempo depois o abuso foi 

comprovado. 

 Observe, 
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Carlos ficou em liberdade, aguardando ser julgado, mas foi afastado do convívio 

com família.  

Rose passou a receber do ex-marido uma pensão de R$ 10,00 (não, eu não errei a 

cifra). Ela se queixa frequentemente que, quando vai buscar o dinheiro, no fim do 

mês ele a humilha e ameaça de morte. 

Rose justifica que retirou a primeira queixa, porque Carlos a ameaçava de morte e 

porque a família não teria condições de sobreviver “sem o dinheiro que o pai 

trazia para casa”.   

Tempos depois a mãe relata que Melissa estava namorando e possivelmente 

grávida, envolvida com drogas, além de ficar muito tempo fora de casa. Rose se 

queixa da filha dizendo “ela não me respeita mais”. 

 Melissa relata que usa drogas mesmo e que quando fica fora de casa é porque está 

no local de consumo. Quanto perguntado sobre como o abuso sexual ela só 

I04 

R 

E M I15 

 

I7 
I12 

 

C 

Abuso 

Legenda: 

M – Melissa     E – Emily I7 – Irmão 7 anos     I15 – Irmão de 15   I12 – Irmão de 12  

I – Irmã de 04C – Carlos    R - Rose 
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consegue pronunciar as seguintes palavras “Ele me enforcou, tirou a minha 

roupa... não conseguia sair a minha voz”.  

Melissa afirma que o que mais a incomoda são as brincadeiras das colegas, que 

ironizam dizendo que ela não é mais virgem e a tratam de forma diferenciada no 

bairro e na escola. Também diz não gostar quando “julgam sua irmã Emily”. Todo 

o grupo social que a família convive sabe o que houve, pois o caso foi noticiado 

na imprensa local.  

Emily se encontra em situação de exploração sexual. Faz programas com homens 

mais velhos em troca de presentes e dinheiro.  

O terceiro e último caso é fortemente marcado, tanto pelo conflito familiar, quanto pelas 

relações de poder.  

Carlos em algum momento parece deixar de ter o respaldo familiar para estabelecer o poder e 

a autoridade de pai, que ele pensa ser legitimada e inquestionável por ele ser o “homem da 

casa”. Em uma tentativa última de restabelecer as relações de poder perdidas, comete o ato de 

violência, subjugando seus filhos e sua esposa. 

Neste caso, não notamos conflitos entre os filhos e/ou entre eles e seus os pais, mas está claro 

um conflito entre o pai e mãe, porque os papeis socialmente estabelecidos, que cada um deve 

cumprir na relação do casal, estão em atrito. Assim, 

Os papéis de gênero devem ser abordados sem a dicotomia que opõe os padrões “tradicionais” aos 

padrões “modernos”. Existem padrões legitimados socialmente; entretanto, é impossível tentar 

definir todos os aspectos que os constituem e, assim, classificar rigidamente condutas “velhas” e 

condutas “novas”. Os padrões são construções, imagens, referências que as pessoas dispõem de 

maneira particular em suas relações concretas com o mundo. (GREGORI, 1993).     

 

Neste sentido, podemos denotar que quando o casal briga, o marido Carlos recorre à 

violência, a subjugação das mulheres que pertencem ao seu grupo de parentesco. Ocorre que 
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“os autores deste tipo de abuso vêem no ato sexual que praticam com a filha, como uma 

extensão do seu direito de pai, padrasto e/ou provedor e o papel da filha é uma extensão do 

papel da mãe enquanto mulher do pai” (MACHADO, 2000). Por outro lado Rose apela às 

instâncias públicas – a queixa, para mediar o conflito e (re) estabelecer a ordem da vida 

cotidiana familiar. Quando Rose diz que ele a humilha e ameaça ela está recorrendo a uma 

construção descritiva, em que ela “expõe e alimenta/incita/reitera algumas condições que 

fazem operar a violência [...] para mostrar que é isento de culpa (GREGORI, 1993). 

Outra questão que gostaria de enfatizar a respeito deste caso é repreensão, ou a culpabilização 

social pelo abuso sexual tende a recair sobre a vítima, observamos isso na fala de Melissa 

quando diz que “as brincadeiras dos colegas é o que mais a incomoda”. Isso é muito comum, 

inclusive no caso de estupro de mulheres adultas. Insinuações do tipo “mas também, a mãe 

dela a deixa usar uma saia deste tamanhinho” ou “que ela fazia sentada no colo dele, ele é 

homem, sabe como é” são muito frequentes na fala de pessoas que fazem parte do convívio da 

família. Mais uma vez as relações de gênero definindo o comportamento que homens e 

mulheres devem seguir na sociedade. Uma relação que aprisiona e escraviza ambas as partes, 

mais que delega um fardo muito mais pesado às mulheres. 

 

6. Algumas Considerações pertinentes  

Durante os meses da pesquisa observamos pontos que são comuns entre casos, um exemplo, 

bastante recorrente, é o fato das mães de meninas abusadas, também foram vítimas de 

violência sexual quando eram crianças/adolescentes e que o fato ocorrido anos atrás, vem à 

tona quando suas filhas foram abusadas, desencadeando uma série de conflitos familiares 

latentes. Foi o que ocorreu com a mãe de Sheila do primeiro caso e a mãe de Léia do segundo 

caso. 



 
32 

Nota-se em alguns casos, e de certa forma em discursos “disfarçados” da sociedade, o fato da 

criança ou adolescente ser culpabilizado pela violência. Quando Léia do segundo caso diz que 

a mãe “joga na cara” a imputação da culpa pelo que ocorreu recai sobre a menina. Isso ocorre 

muito frequentemente, principalmente em casos onde a vítima tem mais de 10 anos e é 

menina. 

Evidentemente é cedo para afirmar, mas ao que parece é que quando o autor é padrasto ou pai 

da vítima, a mãe, “inconscientemente” (usarei este termo, por falta de um mais adequado) 

tende a entrar numa espécie competição afetiva/sexual com a filha que foi abusada.  

É comum também notarmos a quantidade de criança/adolescente abusada através do chamado 

voyeurismo
23

. Como ocorreu em com uma menina de 12 anos e seu irmão de quatro, os dois 

estavam em casa sozinhos, quando chegou um estranho e perguntou a eles onde estava sua 

mãe, a menina mais velha responde dizendo que sua mãe estava no trabalho, então o homem 

disse que tinha uma dívida com a mãe deles e que precisava pagar, solicitou que as duas 

crianças o levassem até o local de trabalho da mãe deles, para que ele pudesse efetuar o 

pagamento, as crianças concordaram e entraram no carro. O homem os levou a um lugar ermo 

e abusou da menina, enquanto seu irmão de quatro anos de idade olhava a cena, depois disso 

ele abandonou as crianças em uma rua qualquer da cidade. O abuso que ele cometeu com o 

menino menor, a princípio, não é tido como uma violência sexual pelas famílias de vítimas e 

pelas pessoas em geral. Ressaltei este ponto porque acho que ele pode nos dizer algo, uma vez 

que ver uma cena de violência sexual é tão grave quanto participar dela. Raríssimos são os 

casos em que este tipo de abuso é reclamado no CREAS, geralmente é uma atitude que parte 

das profissionais, perceber que quem “ficou olhando” também foi abusado. O caso de Léia é 

mais um exemplo de que a mãe sequer atenta para o fato que o filho de 11 anos também foi 

                                                           
23

 Quando a vítima vê outro ser abusado/ou adultos em relações sexuais (O menor pode ser obrigado ou não).  
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abusado. Se não tocou no corpo, não foi violentado? Respondo, talvez imaturamente, a essa 

questão com outra: Onde está e o que pode ser definido como violência? 

Outra consideração que gostaria de apontar é referente à responsabilidade pelo cuidado com a 

criança é um ponto que merece uma atenção – bem maior do que a que daremos aqui – Que é 

a culpa delegada à mãe ou a mulher mais próxima da criança abusada pela falta de cuidados 

com ela. As mulheres, nas relações de gênero são sempre as mais prejudicadas, enquanto 

mulheres-crianças são a maioria das vítimas, mulheres-mães são culpabilizadas por 

“deixarem” (por não cuidar o suficiente) suas filhas serem abusadas. As relações de gênero, 

nesse sentido pode nos revelar como os papéis que homens e mulheres devem cumprir na 

relação ditam relações do cotidiano, atitudes, violências, culpas, etc. Corrêa (1983) aponta que 

a “mulher é definida pela sua importância ao âmbito doméstico e o homem pela sua 

integração ao âmbito do trabalho, ambos desapropriados de sua realidade, deixam de ser 

sujeitos de seus atos”. 

Em alguns casos observamos fortemente marcadas as relações de poder, em outros elas 

parecem não tão bem definidas assim. Isso pode significar duas coisas. Primeiro: poderíamos 

apontar que o conflito seja dotado de outros aspectos, dos quais as relações de poder não 

representam um problema nas relações do grupo, isto é, elas não são a causa daquele conflito 

do grupo. Segundo, as relações de poder são um problema de secundário no conflito. 

Outro ponto que gostaria de destacar é o medo que o autor exerce sobre a vítima e o restante 

da família, esse fato é bastante comum em diversos episódios de abuso sexual. O caso de Léia 

é exemplar deste ponto, seu padrasto, um traficante de drogas, representa uma figura que 

impõe medo a todo o grupo social em que vivem a criança e a família. Ele é a representação 

de um medo que não está só no fato de que ele pode abusar novamente, aliás, o medo do 

abuso acorrer novamente, como de fato ocorreu me parece o menos importante. Qual é este 
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medo então, medo do que? Se ela já sofreu uma a violência considerada “impensável”, 

“terrível”. Talvez o medo da morte iminente? Ou medo de qualquer outra coisa que não sei o 

que é. O caso que descrevi das duas irmãs (Melissa e Emily) abusadas demonstra, mais uma 

vez, até que ponto o medo pode ser um ameaça tão real, quanto à situação em si. 

Os casos de abuso sexual - intrafamiliar principalmente - apresentam uma situação tão 

complexa, envolvendo uma série de conflito, emoções e sentimento difíceis de avaliar.  

Quando deparamo-nos com a história de uma menina de 12 anos que foi abusada várias vezes, 

primeiro pelo tio materno, depois por seu pai, os familiares da mãe da criança pressionam 

constantemente a menina e sua mãe para que elas esqueçam a história, perguntando por 

diversas vezes para menina se ela tem certeza de que ocorreu de fato o abuso. A mãe da 

menina confusa e sem apoio de sua família extensa, diz que ela e sua filha perdoariam o pai, 

mas o tio não. Neste sentido observamos que quanto maior o laço conjugal, menor é a 

prioridade dada ao laço com o irmão e vice-versa
24.

 Funciona assim 

 

As relações de parentesco e de poder mostram-se um emaranhado emocional de seus atores, 

exigindo um esforço de mergulhar desses meandros. Neste sentido entendemos que a 

antropologia pode nos dar um amparo importante, assim como aponta Koury (2005) “a 

compreensão e a definição da situação dos atores sociais imersos em uma sociabilidade e em 

                                                           
24

Ver Raquel Wiggers – Dissertação de Mestrado Família em Conflito: violência, espaço doméstico e categorias 

de parentesco em grupos populares de Florianópolis (2000) e Claudia Fonseca - Aliados e Rivais na família: o 

conflito entre consanguíneos e afins em uma vila portoalegrense (1987). 
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cultura emocional particular, desde então, parecem fazer parte, cada vez com mais vigor 

compreensivo, da análise antropológica”.  

Questionamentos diversos surgiram e muitos ainda estão por vir. Que medo é este? Que 

mantém as vítimas, em uma prisão, talvez tão difícil quanto à situação real. Será que o medo 

está envolvido nestes casos em que o autor da violência é da família, ou estaria mais 

relacionado com relações de parentesco e de poder. Que direito é esse que o adulto pensa ter 

sobre o corpo infantil? Qual o lugar da criança, não só na família, mas na sociedade em geral? 

O que está por traz dos discursos sobre abuso sexual? 

Procuramos levantar, mais do que dar respostas, às questões sobre o abuso sexual de crianças 

e adolescentes. Urge que os estudos dessa temática sejam cada vez mais intensos, no sentido 

de compreendermos o fenômeno do abuso sexual de modo abrangente, ampliando nosso olhar 

para família, para autor da violência, para criança - não somente como vítima, mas como 

sujeito que merece ser ouvido e visto como pessoa e não como adulto “inacabado”.  
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7. Cronograma de atividades realizadas 

Legenda:     R- realizado 

 

Descrição Jul. 

2011 

Set. Out. Nov. Dez. Jan 

2012 

Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. 

Revisão bibliográfica R R R R R R R R R R R  

Leitura e fichamento do 

material bibliográfico 

R R R R   R R R    

Reunião e leitura das 

fichas de atendimento do 

CREAS.  

R R R R R        

Elaboração de critérios 

para catalogação das 

fichas 

 R R R R        

Organização e seleção das 

fichas de atendimento do 

CREAS 

   R R R R R R    

Constituição do banco de 

dados para análise de 

recorrências 

R R R R R R R R R R   

Elaboração de Textos 

 

           R 

Apresentação parcial    R         

- Elaboração do Resumo e 

Relatório Final (atividade 

obrigatória) 

          R R 

- Preparação da 

Apresentação Final para o 

Congresso (atividade 

obrigatória) 

          R R 
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Gráfico de Demandas atendidas 

Violação de Direitos em Crianças Atendidos no CREAS - Ano/2010 

 

Violação de Direitos em Adolescentes Atendidos no CREAS - Ano/2010  

 

Fonte: CREAS - Prefeitura de Manaus 



 
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO 

Procedência e Caminho percorrido pelas pessoas atendidas na rede de proteção 

 

 

 

 

Fonte: CREAS – Manaus (Prefeitura de Manaus) 

 

Legenda:  

SAVVIS - Serviço de atendimento a vítimas de violência sexual – também chamado de Disque 

denuncia 100.  

SAVAS - Serviço de atendimento a vítimas de agressão sexual - também chamado de Disque denuncia 

100.  

DEAAI - Delegacia especializada em Apuração de atos inflacionais.  

DEPCA – Delegacia Especializada em proteção a criança e ao adolescente.  

CT - Conselho Tutelar 
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