1

PROJETO M. A. P. A –
Monitoramento e Articulação
pela Prioridade Absoluta:
ESCCA em foco

Relatório final
CEDECA Interlagos
Março / 2010

2

PROJETO M.A.P.A.
MONITORAMENTO E ARTICULAÇÃO PELA PRIORIDADE ABSOLUTA ESCCA EM FOCO
RELATÓRIO FINAL

Uma publicação de:
CEDECA Interlagos
Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos

Rua Nossa Senhora de Nazaré, 51 - Cidade Dutra
CEP 04805-100 – São Paulo/SP – Brasil.
Tel./fax (55 11) 56669861
www.cedecainter.org.br /cedeca.inter@uol.com.br

Redação Final do Relatório
Elânia Lima Silveira, Kátia Cristina dos Reis, Liliane Maria Alberto da Silva
Equipe de Pesquisa:
Elânia Lima Silveira, Katia Aparecida Gomes, Kátia Cristina dos Reis, Ivone
Colontonio, Liliane Maria Alberto da Silva, Rosimeire Moreira S. Araújo; Apoio
Administrativo: Renata dos Santos Azevedo; Coordenação: Roberta Freitas Lemos.
Arte da Capa
Francisco Helder Oliveira
Fotografias
Douglas Mansur e toda a equipe do CEDECA Interlagos
Financiamento
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD

São Paulo, março de 2010.

3

EQUIPE CEDECA Interlagos

Diretoria Colegiada CEDECA Interlagos
Gestão 2006-2008
Beat-Wehrle (Tuto)
Djalma Costa
Francisco Helder de Oliveira
Gestão 2009-2011
Fernanda Bastos Lavarello
Francisco Helder Oliveira

Núcleo de Sustentabilidade
Institucional
Aderaldo Severino de Andrade
Dilma Maria de Jesus Fernades
Gildasio Januario de Souza
Isabela Barbosa Costa
Maria Aparecida Freitas
Renata dos Santos Azevedo

Ivone Souza Paula
Núcleo de Mobilização Comunitária

Núcleo de Incidência e
Monitoramento de Políticas
Daniel Adolpho Daltin Assis
Kátia Cristina dos Reis
Liliane Maria Alberto da Silva

Fernanda Alves Vargas
(coordenação)
Adriana Silva Oliveira
Elânia Lima Silveira
Ivone Colontonio
Kleber Luis Gonçalves
Paula Dias dos Santos
Paulo Albano da Silva Antunes
Rosimeire Moreira S. Araújo
Tatiana Rodrigues Bento
Wellington Neri da Silva (Tim)

2

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar agradecemos o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de São Paulo – CMDCA por ter acolhido o projeto
e disponibilizado para financiamento via Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FUMCAD.
Agradecemos também aos parceiros Agência de Cooperação Farol,
Fundação Companhia Siderúrgica Nacional – CSN e à ANCED – Associação
Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente.
Por fim agradecemos aos fundamentais parceiros desta trajetória: os
atores sociais que acolheram os pesquisadores e aceitaram colaborar com a
pesquisa.

2

APRESENTAÇÃO

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Interlagos - CEDECA Interlagos é uma Associação (Organização Não
Governamental) formada por um grupo de educadores/as populares que,
há tempo, atuam inseridos/as em trabalhos comunitários nas favelas e
loteamentos clandestinos de Interlagos:
 De professores/as que teimam em não reduzir o trabalho educativo
aos estreitos limites da escola formal;
 De assistentes sociais que tecem no trabalho social a possibilidade de
trilhas de transformação;
 De psicólogos/as que, decifrando os meandros das trajetórias
individuais, querem contribuir na construção de caminhos de
dignidade;
 De advogados/as que apontam para o horizonte da justiça a partir
da luta pelos Direitos Humanos;
 De artistas que sempre buscam novas linguagens e narrativas para
expressar nosso porvir na vida e no mundo.
Mas antes de sermos profissionais das mais diversas áreas, somos
pessoas: sempre inconformadas e indignadas diante da vida pisada e
ofendida, rebeldes diante do fatalismo do "nada a fazer".
Por isso, fundamos em fevereiro de 1998 o Centro de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos, apostando - contra toda
desesperança e contra todo cinismo do senso comum - no potencial da
infância e da juventude, buscando dignidade humana a partir da defesa
dos direitos da criança, do adolescente e do jovem, construindo
experiências de resistência no meio das inúmeras favelas e loteamentos
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clandestinos das regiões da Capela do Socorro e de Parelheiros, Zona Sul de
São Paulo.
Nossa Missão é Defender os direitos da criança e do adolescente por
meio da proteção jurídico-social, na lógica da proteção integral e na ótica
de políticas públicas com participação popular. Destrinchando:
Direitos: O marco referencial é a Convenção das Nações Unidas sobre
os direitos da criança (1989), a Constituição Federal (1988) e o Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8069/90).
Crianças e Adolescentes: Entendendo-os como sujeitos protagônicos,
portadores de direitos e de deveres, em condição peculiar de pessoas em
desenvolvimento, priorizando os que se encontram em situação de risco e
de vulnerabilidade.
Proteção jurídico-social: Compreendida como atividade que assegura
a eficácia jurídica (acesso à justiça) e a efetividade sócio-política (políticas
públicas de garantia de direitos) do marco legal dos direitos da criança e do
adolescente.
Proteção integral: Isto é, todos (Estado, sociedade e família)
desafiados a protegerem o todo da criança e do adolescente (liberdade,
integridade,

dignidade,

necessidades,

interesses

etc.),

portanto,

necessariamente articulada em um sistema de garantia dos direitos da
criança e do adolescente.
Políticas Públicas: Compreendidas como rede de serviços articulados e
hierarquizados que garantem as seguranças sociais do ponto de vista da
proteção básica (risco social) e da proteção especial (risco pessoal) com
universalidade de acesso, uniformidade de qualidade e continuidade de
oferta, assegurando participação da sociedade na sua concepção,
execução, monitoramento e avaliação.
Compreendemos a Proteção Jurídico-Social como essência do
CEDECA Interlagos (cf. Art 87, inciso V, ECA). Ela se situa no contexto do
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Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (cf.
Resolução 113, CONANDA, do 19/04/06). O Sistema de Garantia dos Direitos
(SGD) se articula nos eixos de Promoção (Garantia), Controle da Efetivação
(Vigilância) e Defesa (Responsabilização).
Enquanto atividade que zela pela eficácia jurídica (acesso à justiça) e
pela efetividade sócio-política (políticas públicas de garantia de direitos) do
marco legal dos direitos humanos da criança e do adolescente, o CEDECA
Interlagos entende a proteção jurídico-social como ação que navega pelos
três eixos do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos da Criança e do
Adolescente,

priorizando

a

Defesa

e

o

Controle

da

Efetivação,

potencializando, ao mesmo tempo, ações de Promoção enquanto
incubadora de políticas públicas e instrumentos de mobilização social.
O fundamento de nossas ações através das quais buscamos alcançar
nossos

objetivos,

é

uma

metodologia

socioeducativa

que

supera

abordagens correcionais e práticas assistencialistas. Queremos ser presença
emancipadora na vida das crianças e dos adolescentes fortalecendo uma
justa imagem de si mesmos, valorizando seu potencial de desenvolvimento,
motivando seu lutar pela construção de um projeto de vida.
Para nós, trabalhar com crianças e adolescentes é "criar espaços para
que o educando, situado organicamente no mundo, empreenda, ele
próprio, a construção de seu ser em termos individuais e sociais" (Antonio
Carlos Gomes da Costa).
O CEDECA Interlagos não é um "Centro" por entender em si mesmo a
sua centralidade. Queremos ser um pólo motivador e articulador, a serviço
de crianças, adolescentes e jovens enquanto protagonistas de sua história e
de sua luta. No CEDECA não pretendemos oferecer uma "ilha perfeita" que
busca oferecer tudo de que a periferia "carece". Ao contrário: queremos
construir cidadãos, crianças e adolescentes, educadores e orientadores, que
lutam pela implantação de políticas públicas com participação popular
assegurando os direitos fundamentais de todo ser humano.

5

Assim, partimos de nossa incompletude institucional para apostar
integralmente na construção da completude da proteção social no compor
de uma rede de serviços referenciados entre si: incompletude no serviço,
completude na rede. Tudo que fazemos, construímos em rede com outros
grupos, movimentos e organizações. Nos articulamos com os fóruns de
defesa dos direitos da criança e do adolescente, com os movimentos
populares locais, com o Setorial da Criança e do Adolescente da Central de
Movimentos Populares (CMP) e com as redes de organizações de luta pelos
direitos da criança e do adolescente.
Por isso, apostamos na valorização de cada pessoa, de cada criança
e de cada adolescente, buscando despertar a certeza que juntos podemos
caminhar por trilhas construtivas e propositivas, mostrando o valor da
periferia, a força jovem e a convicção inabalada de que é possível construir
um mundo "em que seja menos difícil amar" (Paulo Freire).
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INTRODUÇÃO
Já quase 20 anos da promulgação do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) percebemos, neste momento, uma maior sensibilidade
em relação à temática da violência contra crianças e adolescentes. A
Exploração Sexual Comercial nas suas mais diversas formas de apresentação
também está mais visibilizada tendo em vista o reconhecimento mais
atinente do fenômeno.
Desde o ano de 1993, logo após a promulgação do ECA (BRASIL,
1990), o Congresso Nacional aprovou uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigação (CPI) no Brasil sobre a “1prostituição infantil”. Em
2003, abre-se mais uma possibilidade de um novo diagnóstico, e é
instaurada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Exploração
Sexual (CPMI).
No ano de 2005, com o resultado da Pesquisa sobre Tráfico de
Mulheres, Crianças e Adolescentes para fins de Exploração Sexual e
Comercial (PESTRAF), as organizações que trabalham com o tema da defesa
de direitos da população infanto-juvenil, articularam-se com grande apoio
das bases políticas supra partidárias (que tem pautado esta questão) e com
a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no
Congresso Nacional

(que tem subsidiado concretamente a agenda

nacional em relação à temática).
Tudo isto resultou na mudança de concepção sobre o universo deste
tipo de tráfico, que desembocou em alterações esparsas, ao longo dos
últimos anos, do Código Penal Brasileiro. Estas mudanças dizem respeito ao
reconhecimento do crime de tráfico de pessoas; e, não somente o tráfico de
mulheres, a qual o Código Penal fazia alusão antes da Ratificação do
protocolo de Palermo referente o Crime Organizado Transnacional,
compreendendo a partir deste momento crianças, adolescentes e mulheres,

1 Modo como naquele período se nomeava a Exploração Sexual Comercial de Crianças e
Adolescentes.
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ou seja, qualquer pessoa pode ser vítima do crime de tráfico para fins de
exploração sexual.
Ainda que pareça simples, é necessário entender a contextualização
em que este tema se torna pauta de ações políticas e judiciais, incluindo
alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente no que tange à
pedofilia na Internet, dentre o reconhecimento do fenômeno da exploração
sexual comercial a partir da inclusão no ECA do artigo 244A.
Os resultados dos trabalhos da CPMI apontam que existe um fosso
enorme em relação à defesa e proteção de crianças e adolescentes
inseridas no contexto da exploração sexual.
Cabe ressaltar, que apenas em alguns Estados brasileiros tem ocorrido
a implementação de Delegacias, Varas e Promotorias especializadas em
crimes

contra

organizações

criança
de

e

adolescente.

Demanda

defesa, parlamentares, etc. Estes

defendida
afirmam

pelas
que

a

implantação destas instâncias tem resultado em uma mudança significativa
no quadro de impunidade da violência sexual contra crianças e
adolescentes.
Estas observações são importantes a partir do momento em que o
relatório final da CPMI que investigou as redes de exploração sexual contra
crianças e adolescentes no país, apenas 3 (três) das

27

(vinte e sete)

unidades federativas do país possuíam, nas respectivas capitais, Varas
criminais especializadas na infância e juventude.
Neste diapasão, constatamos que até o presente momento, o Plano
Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais contra crianças e
adolescentes apesar de construído e publicado em diário oficial em 2009
ainda não é uma realidade na cidade de São Paulo, que a partir deste
momento ressurge com a necessidade de sua implantação imediata.
A exploração sexual comercial no Brasil, de modo geral, conta com a
ação organizada de redes que reduzem meninas e meninos à condição de
mercadoria, tratada como objeto para dar prazer ao adulto. Constata-se
também que as redes contam com pessoas envolvidas que teriam o condão
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de proteger a infância e adolescência, como políticos, magistrados,
policiais, líderes religiosos, etc.
Ante o tabu que o tema apresenta, percebemos hoje um avanço em
relação ao seu enfrentamento, concebendo-se assim, a partir dos Estados e
Municípios o Plano Nacional de Enfrentamento à exploração sexual de
crianças e adolescente.
Importante

frisar

que

entendemos

necessária

uma

ação

de

sensibilização/mobilização, ainda que local, objetivando a resposta a dois
eixos do Plano Nacional, sendo: análise da situação e mobilização.
Entre os anos 2007 e 2008, a partir da experiência de atendimento de
vítimas de violência doméstica, identificamos o aumento de atendimentos
de casos com esta temática na região da Capela do Socorro. A partir de
um embrião de articulação de enfrentamento ao fenômeno, este Projeto
M.A.P.A.2: Monitoramento e Articulação pela Prioridade Absoluta, ESCCA
(Exploração Sexual Comercial de Criança e Adolescente) em foco é
elaborado e apresentado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de São Paulo.
O Projeto M.A.P.A. –, financiado pelo FUMCAD – Fundo Municipal da
Criança e Adolescente, foi desenvolvido pelo CEDECA Interlagos entre
setembro de 2008 e março de 2010.3
Este relatório vem a público apresentar os dados que pôde obter neste
período acerca das violências sexuais contra crianças e adolescentes da
região da Capela do Socorro, bem como o levantamento de atores sociais
que possam vir a se interessar em constituir uma rede de enfrentamento a
este fenômeno.
Este relatório se divide em seis capítulos.
No primeiro capítulo estabelecemos o campo teórico e ético a partir
do qual o próprio projeto foi construído e executado, bem como os dados
foram analisados.
Pensado como parceiro de um outro projeto apresentado, no mesmo período, ao
FUMCAD: Projeto Farol, a partir do programa Afeto.
3 O referido financiamento do FUMCAD se deu no período de setembro de 2008 a agosto de
2009.
2
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No segundo capítulo apresentamos o percurso metodológico utilizado
para a execução deste projeto, que se deseja, para além de uma pesquisa
de campo, se constituir ação de mobilização e articulação política na
região, visando a construção de uma rede de enfrentamento às violências
sexuais contra crianças e adolescentes.
A partir do terceiro capítulo apresentamos algumas análises dos dados
obtidos, ao longo destes um ano e meio de projeto. No terceiro capítulo
apresentamos a região da Capela do Socorro, não apenas em seus dados
oficiais, mas em uma reflexão crítica de sua história, de sua realidade social,
política, cultural. Este capítulo também tem por objetivo discutir a realidade
de crianças e adolescentes desta região, em seu cotidiano.
No quarto capítulo discutimos o fenômeno das violências sexuais na
Capela do Socorro. Atentos à complexidade deste fenômeno, buscamos
refletir sobre cada elemento de modo a fazer aparecer a trama na qual tem
sido possível ocorrer e perpetuar-se, até aqui, tais violências.
No quinto capítulo o tema são os Diários de Bordo da Equipe. Aqui
apresentamos algumas das reflexões que fizemos a respeito da experiência
da equipe do projeto neste processo, bem como informações acerca do
território e do fenômeno das violências sexuais infantis que não poderiam ser
registradas no questionário.
Desejamos que o material e as discussões aqui reunidas possam,
efetivamente, contribuir com o trabalho de todos que, na luta pela proteção
integral dos direitos de crianças e adolescentes, se colocam em campo,
com os recursos e a integridade ética e política necessárias.
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CAPÍTULO 1
DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS SÃO DIREITOS HUMANOS

A plena afirmação de crianças e adolescentes como
sujeitos de direitos passa pelo reconhecimento do
exercício da sexualidade como um direito fundamental
desses sujeitos. Para a afirmação dos direitos sexuais é
fundamental garantir informação, livre expressão, bem
como respeitar a autonomia e responsabilidade das
crianças e adolescentes no desenvolvimento e
exercício de sua sexualidade, livres de qualquer forma
de preconceito, humilhação, omissão ou violência.
(Trecho da Carta de Brasilia, 2009).

A história social da infância no Brasil revela que crianças e
adolescentes eram considerados adultos em menor tamanho, e assim eram
tratados pela família, pelo Estado, pelo mundo. Isso vem se reproduzindo
durante séculos em uma relação de poder desigual entre adultos e crianças
e adolescentes. Além da concepção de educação por meio de castigos
físicos.
É a história também que nos revela vários tipos de violência contra
crianças e adolescentes, num cenário de desrespeito aos direitos humanos
deste público. Neste capítulo pretende-se discorrer sobre a questão da
violência sexual contra crianças e adolescentes mais para marcar os
conceitos dos quais partimos do que para desconstruir referencias e/ou criar
novos conceitos. Trabalharemos aqui com conceitos genericamente
enquadrados como Violência Sexual, a saber: abuso sexual, exploração
sexual comercial contra crianças e adolescentes, turismo sexual, tráfico de
pessoas para fins de exploração sexual, e pornografia infanto-juvenil. As
definições conceituais em relação ao tema encontrados na literatura são
diversas. Dentre elas destacamos a definição de FALEIROS, que considera
todas as formas de violência sexuais abusivas.

É consensual nos estudos sobre a violência sexual contra crianças e
adolescentes que esta se constitui numa relação de poder
autoritária, na qual estão presentes e se confrontam atores/forças
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com pesos/poderes desiguais de conhecimento, autoridade,
experiência, maturidade, recursos e estratégias. (FALEIROS: 2000, 08)

A violência sexual contra crianças e adolescentes é um fenômeno de
múltiplas causas, complexo e delicado, que tem obtido grande visibilidade
nos meios de comunicação do país e do mundo nos últimos anos, pelo
“alarde” da chamada pedofilia. É uma violência que traz graves
conseqüências para o desenvolvimento psíquico e social de crianças e
adolescentes que se encontram, segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), em fase peculiar de desenvolvimento. Ora,

O abuso sexual é um fenômeno universal, que atinge
indistintamente todas as classes sociais e exerce efeitos muito
nocivos sobre a saúde física e mental de crianças e adolescentes.
Podem ocorrer atos de violência sexual tanto com contato físico
quanto sem ele, além da existência da violência verbal. (MOURA: et
al. 2008, 27-28)

O conceito de exploração sexual comercial é o tema principal do
Projeto MAPA, aqui apresentado. Esta é a definição para a violência sexual
que acontece mediante moeda de troca, que vai desde o dinheiro
especificamente até a troca de sexo por favores, roupas, balas, doces,
alimentos e proteção dela mesma ou de algum familiar. Acontece aí uma
relação mercantilizada entre agressor e vítima.
A análise das condições sócio-econômicas, o contexto histórico das
crianças e adolescentes e a fase de desenvolvimento em que se encontram,
neste bojo, devem ser objetos de questionamentos, como UDE nos
apresenta,
(...) relações de dominação e humilhação de infantes e jovens
vulneráveis às condições biopsicossociais que se encontram. Nesse
sentido, precisamos indagar: porque a criança, ainda hoje, não é
reconhecida, como um ser que vive um ciclo de vida distinto das
necessidades e capacidades de um adulto? Porque as meninas
estão mais expostas a este tipo de violência? Porque as meninas
negras e mestiças das classes de baixa renda estão mais expostas à
Exploração Sexual infanto-juvenil? Como se entremeiam as relações
de classe, etnia e gênero neste contexto? (UDE: 2008, 30)
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Optamos ainda por descrever sobre o agressor sexual como sujeito do
sexo masculino e, quando nos referirmos à criança e ao adolescente, serão
como sexo feminino, por ser esta violência cometida, na maioria das vezes,
por homens contra meninas. O que não implica desconsiderar a mulher
como agressora sexual e o menino como vítima, comportamento que alias
tem crescido nos últimos tempos, ou nosso olhar que passou a enxergar mais,
tal violação com esta diferenciação de gênero.
Existem casos desta natureza cometidos por mulheres, mas ainda de
conhecimento insipiente, quando comparado ao homem, na literatura
disponível. Vale à pena ressaltar que existe uma grande dificuldade em
coletar

dados

sobre

violência

sexual

cometida

contra

crianças

e

adolescentes, nos espaços da rede de proteção por onde ela circula.
Assim, destacamos a importância em estudar melhor este fenômeno,
sem desconsiderar o agressor sexual, pois somente com a aproximação a
este público, será possível entender melhor como pensa, como vive, como
este (a) agressor (a) se relaciona sexualmente com adultos - no caso em que
ele se relacione com adultos -, entre outras dezenas de indagações a este
respeito.
Trabalhos com estes temas poderão nos aproximar das mulheres
agressoras sexuais, que estão ainda mais invisíveis. A figura do feminino ainda
é culturalmente sacralizada, dificulta em muito a hipótese de uma mulher
abusar sexualmente de meninos e meninas. E, quando identificada à
situação, é comum que não receba o mesmo peso que a de homens
protagonizando a violência. Porém, quando estamos próximos de crianças e
adolescentes

vítimas

de

agressões

sexuais,

no

atendimento,

acompanhamento dos casos, isto tem sido observado. Podemos citar como
exemplo de casos menos visíveis, de modo geral, situações cotidianas de
cuidados com a criança ou ainda da intimidade de uma casa, em que são
tomadas como oportunidade para o abuso sexual. Outra situação bastante
recorrente são as relações sexuais dos pais/responsáveis na frente de seus
filhos, no exibicionismo e/ou voyeurismo. Nestas duas modalidades de abuso,
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duas características normalmente menos observadas: não há o contato
físico com a criança e/ou adolescente, e há presença da figura feminina.
Detalhadamente, há já alguns tipos de violência sexual contra
crianças e adolescentes sem necessário contato físico, como apresenta a
Figura 01.
TIPO DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Assédio Sexual

Abuso Sexual Verbal

Telefonemas Obscenos

Exibicionismo

O voyeurismo

DEFINIÇÃO
Caracteriza-se por propostas de
relações sexuais. Baseia-se, na maioria
das vezes, na posição de poder do
agente sobre a vítima que é induzida,
chantageada ou ameaçada pelo
agressor.
Pode ser definido por conversas
abertas sobre atividades sexuais,
destinadas a despertar o interesse da
criança ou adolescente ou chocá-los.
São também uma modalidade de
abuso sexual verbal. A maioria é
realizada por adultos, especialmente
do sexo masculino. Podem gerar muita
ansiedade
na
criança,
no
adolescente e na família.
É o ato de mostrar os órgãos genitais
ou se masturbar em frente de crianças
ou adolescentes ou de forma que
possa ser visto por eles. A intenção
pode ser a de chocar a vítima. A
experiência pode ser assustadora para
crianças e adolescentes.
É o ato de observar fixamente atos ou
órgãos sexuais de outras pessoas,
quando elas não desejam ser vistas,
obtendo satisfação desta prática. A
experiência pode assustar e perturbar
a criança e o adolescente. É
importante lembrar que o voyeurismo
faz parte de jogos sexuais de muitos
adultos
enquanto
uma
prática
consentida.

Figura 01: Quadro de práticas sexuais sem contato físico
Fonte: CENPEC:CHILDHOOD – Instituto WCF-Brasil, 2006
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Crianças e adolescentes estão sujeitos a vários tipos de abuso sexual
dentro de sua própria casa, causada pela família4 e/ou por pessoas de suas
relações de confiança, vizinhos, entre outros. Local e pessoas que deveriam
teoricamente proteger as crianças e os adolescentes de atos de violência.
Também acontece com pessoas que não fazem parte das relações
próximas desta criança e deste adolescente; por exemplo: no caminho da
escola (pelo “tio” da perua) e bailes (adultos se utilizam de bebidas
alcoólicas e outras drogas para “facilitar” a ocorrência do abuso). Estas
definições serão mais bem exploradas mais adiante.
É consenso entre os estudiosos desta temática que, em tese, não há
critérios fixos em que esteja garantida uma criança não correr o risco de
sofrer algum tipo de violência sexual. Não há restrição de sexo, faixa etária,
etnia,

raça,

crença,

classe

social. Desta

maneira,

infelizmente

nos

deparamos, todos os dias, com situações que nos causam diversas formas de
sentimento: impotência, medo, asco, raiva, sofrimento, pena, revolta e, por
vezes, acreditamos que só acontece longe de nossa família, casa, bairro,
cidade; o que não condiz com o cotidiano de quem trabalha com esta
temática. (FALEIROS: 2000).
Compreender a violência sexual implica nos despirmos de certa
tradição moral machista com relação à sexualidade humana, e não se ater
somente ao senso comum limitador que reduz a sexualidade ao ato sexual.
A

sexualidade

pode

apresentar-se

de

diversas

maneiras,

sem

necessariamente haver a relação sexual concreta, como veremos mais
abaixo.
É comum verificarmos o desejo pela penalização e revolta das pessoas
quando este tipo de violência ocorre contra crianças e mais intenso o
sentimento, quanto mais nova seja a vítima. A extrema fragilidade destas

O conceito de família que estamos utilizando, refere-se não apenas ao grupo formado
pelos pais ou qualquer um deles e seus dependentes, mas, aos diferentes arranjos familiares
resultantes de agregados sociais por relações consangüíneas ou afetivas, ou de subsistência
e que assumem a função de cuidar dos membros. GUIA CREAS/2005
4
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crianças frente ao abusador sexual é, de fato, algo que não queremos
admitir. Percebe-se, no entanto, que a perspectiva que está em jogo nestes
“ódios” é muito mais um olhar para o adulto “safado, perverso” do que de
fato da criança que tem o direito de ter um desenvolvimento sexual
saudável condizente com sua idade. Esta mudança de perspectiva requer
um novo olhar sobre crianças e adolescentes: olhar que são sujeitos de
direitos, sendo a sexualidade um destes direitos.
Já quando se trata da mesma violência (aqui apontamos todas as
modalidades de violência sexual) cometida contra adolescentes, por vezes,
o que vivenciamos é uma série de preconceitos. Ainda é comum
acreditarmos que adolescentes já sabem dizer não e que, se não o fazem, é
porque não querem evitar a situação. Um exemplo deste tipo de lógica é
imaginar que eles seriam promíscuos e que isto teria causado o ato de
violência sexual. Por vezes, a violência somente é descoberta nesta fase da
vida, porém, ela pode ter ocorrido desde a mais tenra idade, o que pode ter
lhes fragilizado frente a novas práticas, ou frente à libertação da
continuidade dessas ao longo de sua vida.
Outro argumento preconceituoso, quanto à “responsabilidade” de
adolescentes serem violentados, são as suas roupas, especialmente no caso
de

vítimas

de

identidade

feminina.

Geralmente

são

usadas

como

“justificativa” ao ato criminoso, bem como é comum dizer que são as jovens
que seduzem o agressor. Nesta situação, em alguns momentos, foi-nos
possível verificar, principalmente pela mídia, o agressor relatar que foi
seduzido pela criança ou adolescente. UDE nos auxilia,
Aliás, tanto o abusador quanto o agressor sexual utilizam retóricas
machistas para tentar justificar seus atos. (...) estão emaranhados em
visões mecânicas e lineares que necessitam ser desconstruídas com
urgência, mediante relações de gênero que se tornaram
excessivamente hostis, aviltantes e desumanas. (UDE: 2008, 31)

Por fim, vale ressaltar ainda os casos onde o abuso sexual ocorre entre
pessoas do mesmo sexo: não pouco comum o adolescente que já manifesta
alguma

orientação

sexual

diferente

da

hegemônica,

preconceitos e de não-legitimação da violência sofrida.

vira

alvo

de
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Em cada exemplo citado, seja com crianças ou adolescentes, o que
aparece é uma inversão de valores em que se coloca a vítima como a
culpada pela violência sofrida. Dificultando ainda mais a responsabilização
do agressor e deturpando a realidade, não dando crédito e o devido valor
ao que eles relatam e principalmente ao que sofreram. É dentro deste
contexto que acontece a (re) vitimização, pois para se proteger e acionar os
mecanismos da justiça é preciso provar a ocorrência da violência sexual.
Ficam as perguntas: Como provar o abuso sem o contato físico? E se a
adolescente já teve relações sexuais anteriormente consentidas com seu
namorado?
Como falamos no início, são conceitos que tratam de um fenômeno
multicausal, de dimensões complexas e delicadas. E deve ser analisado
dentro do contexto cultural, econômico e social. É comum entre os
adolescentes a paixão por pessoas mais velhas que fazem ou não parte de
suas relações sociais: amigo do irmão mais velho, amigo do pai, professor,
vizinho, o galã das novelas, da música, etc. Assim, cada caso deve ser
analisado dentro do contexto social, econômico, familiar e cultural em que
se encontram vítima e agressor.

violência, aqui não é entendida, como ato isolado, psicologizado
pelo descontrole, pela doença, pela patologia, mas como um
desencadear de relações que envolvem a cultura, o imaginário, as
normas, o processo civilizatório de um povo. (FALEIROS in FALEIROS:
1998, p. 08)

Após uma visão geral da violência sexual e suas modalidades, abaixo
retomamos as definições de cada uma delas.

Dos tipos de Violência Sexual
Na literatura a respeito da temática, vários foram os conceitos
encontrados

para

definir

as

violências

sexuais

contra

crianças

e

adolescentes: abuso sexual, incesto, maus tratos, pedofilia, agressão sexual,
prostituição de crianças e adolescentes, violência sexual etc.
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Optamos por algumas definições conceituais que condizem com
nossas opções políticas de encarar a violência sexual dentro de um contexto
mais amplo que é tomar por princípio que direitos sexuais e reprodutivos são
direitos humanos. Nesta lógica, crianças e adolescentes, sujeitos em situação
peculiar de desenvolvimento têm o direito ao desenvolvimento sexual
saudável como inerente à sua condição.

Violência sexual Intrafamiliar (doméstica)
Esse tipo de violência acontece dentro da residência da criança ou
adolescente – ou em suas dependências e extensões -, por pessoas que
fazem parte de suas relações e gozam da confiança da família, tendo assim
livre acesso à moradia e ao contato com as vítimas. É comumente praticada
pelos pais, padrastos, tios, primos, avós e vizinhos que fazem parte da rotina
em que se encontram meninos e meninas.

Violência sexual é todo ato ou jogo hetero ou homossexual entre um
ou mais adultos (pais, parentes, responsáveis) e uma criança menor
de 18 anos, ambos tendo por finalidade estimular sexualmente a
criança ou utilizá-la para obter uma estimulação sexual sobre sua ou
de outra pessoa dentro do âmbito familiar. (AZEVEDO e GUERRA:
1998)

Por ser o agressor, pessoa próxima à família, a dificuldade em se
identificar, denunciar e cessar a violência se torna maior. Ainda nos
deparamos com o pacto do silêncio familiar, por ser o agressor sexual uma
pessoa influente política e/ou economicamente, por estar, eventualmente,
ligado a outros tipos de crime, pelo medo, pelas ameaças, por não acreditar
que a denúncia possa realmente cessar a violência, dando credibilidade
ainda maior à impunidade, por serem alguns destes agressores pessoas
“acima de qualquer suspeita”, pois se relacionam muito bem com os
vizinhos, no trabalho ou até mesmo com a família, por serem religiosos, bons
profissionais etc. Há, por vezes, uma dependência emocional e/ou
financeira, pois o agressor também é o provedor da família.
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Comuns nestes casos, ameaças verbais nomeiam a vítima como a
responsável por acabar com a “harmonia” do lar, provocar a separação dos
pais, caso venha a denunciar. Pode causar conflitos familiares que levam às
agressões físicas marcantes na vida da família e, principalmente, da vítima.

Violência Sexual Extrafamiliar
É o abuso sexual que ocorre fora do âmbito doméstico em que vivem
crianças e adolescentes. O abusador não possui laços de consangüinidade
ou de responsabilidade com a vítima. Embora possa ser um desconhecido,
ele, de alguma maneira, é alguém que a criança conhece como o “tio da
perua”, o padre, o pastor, professor, etc.
Casos envolvendo membros de igrejas, templos ou outros espaços de
cultos religiosos também ocupam boa parte das notícias sobre abuso sexual
de crianças e adolescentes. Aí nos deparamos com outro impasse: pois estes
membros são pessoas consideradas sacras e geralmente líderes dentro de
suas comunidades. Pessoas cultas e que vivem sobre o manto da proteção
divina, como representantes de Deus no mundo, para cuidar do povo. É sob
este discurso que casos desta natureza são, em vários momentos,
banalizados e colocam a criança e/ou adolescente em situação vexatória
perante sua família e a comunidade. JURKEWICZ nos chama a atenção para
o fato:

(...) a mídia vem dando destaque a casos de sacerdotes católicos
envolvidos em assédio sexual a crianças e, em menos número, a
mulheres.
(...) aqueles setores da própria igreja insatisfeitos com a postura por
ela assumida, de modo que as vítimas, e não os abusadores
venham a ser protegidas nos casos de abuso praticados por
membros do clero (...) (JURKEWICZ: 2005, 07).

Há também, neste contexto, a vergonha, o medo, a crença na
impunidade A autora destaca o sofrimento e a descrença recaídos sobre as
vítimas.
Vale ressaltar que, neste caso, criança e/ou adolescente podem ou
não conhecer o agressor, pois, como exemplo, pode-se destacar a situação
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em que a vítima que foi abordada no caminho por desconhecido, que se
utilizou de ameaças e cometeu os atos de violência.

Exploração Sexual Comercial
Nesta modalidade, crianças e adolescentes são tratados como objeto
sexual e como mercadoria, pois envolve moeda de troca como dinheiro,
roupas, alimentos, drogas, brinquedos, sendo uma relação de contratos
sexuais. O que aqui se coloca como fator fundamental é a relação de troca,
em que é oferecido à criança ou ao adolescente algum tipo, qualquer tipo,
de pagamento em troca do acesso erótico ou sexual ao seu corpo ou sua
pessoa.
Em 1996, o termo Exploração Sexual Comercial (ESCCA) foi adotado
no Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças,
realizado em Estolcomo (Suécia), resultado de uma mobilização nacional e
internacional que reuniu diversos atores sociais, para discutir e debater
conceitos, pensar nas possibilidades de sanar este tipo de violência no
mundo, além de proteger crianças e adolescentes. Anteriormente, o que se
apresentava era a concepção de prostituição infanto-juvenil, que reduz a
relação entre agressor e vítima à relação entre “a prostituta e o cliente”,
quem oferece e quem compra o produto/serviço.
Entendendo ser esta mais do que uma relação entre cliente e
fornecedor, soma-se aí a relação criminosa entre o abusador sexual e a
criança e o adolescente, sujeitos de direitos. Admite-se, aí, que os jovens não
têm seu corpo, sua dignidade, seu direito de escolha, sua essência humana,
preservada.
A dificuldade conceitual da questão e sua precária avaliação
quantitativa deve-se ao fato do mercado do sexo ser extremamente
poderoso
economicamente,
florescente,
que
se
recicla
constantemente, ser ilegal, criminoso e dominado por máfias, o que
faz com que o conhecimento e as pesquisas sobre essa
problemática sejam extremamente difíceis e até mesmo perigosas.
(FALEIROS: 2000, 18)

É dentro do conceito de ESCCA

que se encontram

outras

modalidades de violência sexual relacionadas ao mercado e a rede de
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exploração. Faleiros novamente nos apresenta estas definições em sua
pesquisa,

... Considera-se atualmente que este fenômeno não se restringe
a prostituição, mas implica também outras formas: a pornografia, o
turismo sexual, e o tráfico (FALEIROS: 2000 p. 18).

Abaixo explicitaremos melhor estas definições trazidas pelos autores.
Uma rede organizada de exploração sexual comercial de crianças e
adolescentes é composta não somente pelo abusador em si, mas também
pelos facilitadores do abuso, aqueles que realizam o intermédio para a
violência, ou são omissos perante os fatos. Podendo-se destacar desde os
cafetões e as cafetinas, ao motorista de táxi, os donos de boates,
recepcionistas de hotéis e motéis e por vezes a própria família. Algumas
destas pessoas jamais tiveram ou terão contato físico sexual com as vítimas,
mas são peças fundamentais para que aconteça a exploração sexual
comercial.
Ainda podemos acrescer que o agressor sexual pode não se valer
destes facilitadores, tendo ação direta de coerção à vítima, oferecendo as
mais diferentes ferramentas de sedução a criança e ao adolescente, em
busca de seu prazer sexual. Em uma exemplificação de possibilidades de
esta exploração acontecer, sem necessariamente o agressor sexual estar
ligado a uma rede, pode-se destacar um morador de uma outra
comunidade, que, em troca de sexo, paga para criança ou adolescente
(em espécie ou com outros tipos de moeda), para manter atos sexuais
concretos ou favores sexuais.
Porém, é necessária maior profundidade na análise do contexto em
que acontece a violência como já mencionamos acima. Ora,
A análise das relações contratuais existentes no mercado do sexo
permite distinguirem-se duas realidades distintas que se
caracterizam por formas diferenciadas de contrato: A EXPLORAÇÃO
SEXUAL NO MERCADO DO SEXO (na qual as (os) trabalhadoras (es)
no mercado do sexo encontram-se subordinados a dois contratos: o
sexual e o do trabalho) e o CONTRATO SEXUAL AUTÔNOMO (no qual
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a subordinação ocorre no contrato sexual entre trabalhadora (es) e
cliente). (FALEIROS: 2000, 21)

Eva Faleiros faz sua análise sobre Exploração Sexual Comercial em
relação ao sistema capitalista, compara a relação de trabalho e troca com
a visão econômica de Karl Marx sobre trabalho, geração de lucro,
acumulação, exploração da força de trabalho. Assim, a reflexão sobre a
temática traz à luz, para todos, os responsáveis em proteger crianças e
adolescentes, analisar a relação da sobrevivência e dos diversos meios que
a população de baixa renda é obrigada a se submeter para garantir a vida.
Desta forma,
O sistema capitalista se estrutura em base a propriedade privada,
que gera o lucro e a acumulação, através da exploração da força
de trabalho dos trabalhadores. O comércio do sexo e a indústria
pornográfica, profundamente articulados, constituem o mercado
do sexo que é sustentado pelo trabalho sexual de mão de obra
adulta e infanto-juvenil, que gera lucro e que é nele explorada.
(FALEIROS: 2000, 22)

Foi somente no ano de 1999 que a Organização Internacional do
Trabalho (OIT) definiu a ESCCA como uma das formas mais cruéis de
exploração do trabalho infantil. Deste modo, apresenta-se ao Brasil e outros
países signatários, entre outras medidas a figura 2 abaixo,

Artigo 1º
Artigo 3º

Todo Estado-membro que ratificar a presente Convenção deverá
adotar medidas imediatas e eficazes que garantam a proibição e a
eliminação das piores formas de trabalho infantil em regime de
urgência.
Para os fins desta Convenção, a expressão as piores formas de
trabalho infantil.
Compreende:
(a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à
escravidão, como venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida,
servidão, trabalho forçado ou compulsório, inclusive recrutamento
forçado ou compulsório de crianças para serem utilizadas em
conflitos armados;
(b) utilização, demanda e oferta de criança para fins de prostituição,
produção de material pornográfico ou espetáculos pornográficos;
(c) utilização, demanda e oferta de criança para atividades ilícitas,
particularmente.
(d) trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que
são executados, são susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança
e a moral da criança.
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Artigo 6º

1 - Todo Estado-membro elaborará e desenvolverá programas de
ação para eliminar, como prioridade, as piores formas de trabalho
infantil.
Fig.02: Artigos da OIT sobre as piores formas de Exploração do Trabalho.
Fonte: www.oitbrasil.org.br, acesso em 15 de Março de 2010.

Vejamos, agora, as definições para as outras modalidades de violência
sexual cometidas contra crianças e adolescentes, que estão relacionadas à
Exploração Sexual Comercial.

Turismo Sexual
É o abuso sexual cometido por turistas nacionais e internacionais que
envolvem também a cumplicidade de facilitadores como agências de
turismo, taxistas, hotéis, guias turísticos, barracas de praia, etc.
O Brasil é um país dotado de riquezas naturais que atraem turistas de
todas as partes do mundo tanto para passar as férias, como conhecer nossas
festas folclóricas ou para relações de negócios nos grandes centros urbanos.
Os espaços em que a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes se
desenvolvem não são, ao contrário do que muitos acreditam, um privilégio
de cidades litorâneas ou dos sertões brasileiros. Durante décadas, nosso país
era conhecido internacionalmente pelo futebol e pelo apelo sexual, inclusive
vendido desta forma por agencias de turismo e presente em nossos cartões
postais. Atualmente, com a disseminação da temática, na luta pelos direitos
de crianças e adolescentes, mulheres, entre outros movimentos de direitos
humanos, em parceria com o Poder Público, várias ações de enfrentamento
ao turismo sexual acontecem em território brasileiro e estrangeiro.
Em 2004, o Ministério do Turismo lançou o Programa Turismo Sustentável
e Infância5 (TSI), que tem como objetivo a prevenção e o enfrentamento da
exploração sexual de comercial de crianças e adolescentes. O programa

Programa do Ministério do Turismo, por solicitação do Presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, e como ação prioritária do governo alguns Ministérios, passaram a trabalhar
em favor da proteção e no Enfrentamento da Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes.
Fonte:
http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/programa_sustentavel_infancia/atuac
ao.html , acesso em 15 de Março de 2010.
5
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tem trabalhado com ações de prevenção, como campanhas publicitárias e
seminários de discussão, e firmou convênio com diversos atores na
prevenção e enfrentamento da questão.

Tráfico de Pessoas para fins de Exploração Sexual
Neste caso, a violência sexual ocorre com o recrutamento de crianças
e adolescentes á força ou sob diversas formas de promessas de uma “vida
melhor”.
A pesquisa realizada pelo Centro de Referência, Estudos e Ações sobre
Crianças e Adolescentes (CECRIA)6, constatou a existência no Brasil de, 241
rotas de tráfico para fins sexuais, sendo 131 internacionais, 78 interestaduais e
32 intermunicipais.
A ultima pesquisa divulgada nacionalmente fruto de mapeamento da
policia rodoviária federal aponta que
Há 1 ponto de exploração sexual infantil a cada 26 km de rodovias Polícia Rodoviária Federal mapeia 1.819 lugares vulneráveis no País,
em que crianças se oferecem por até R$ 2. Seja para comprar
comida ou fumar crack, o fato é que milhares de crianças e
adolescentes estão espalhados pelas rodovias federais brasileiras
oferecendo os corpos por até R$ 2. No Brasil, há um ponto vulnerável
à exploração sexual infantil a cada 26,7 quilômetros - isso
considerando apenas os locais em que a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) já flagrou ou recebeu denúncia de menores de 18 anos
submetidos à prostituição. Jornal O Estado de São Paulo - online, 03
de novembro de 2009. 7

Pornografia infanto-juvenil
Essa modalidade de violência sexual constitui-se da utilização de
material áudio visual, revistas, livros, filmes em que tenham em sua figura
criança e adolescente em contexto sexual. São materiais de atos sexuais
realizados ou montagem, em que usam as vítimas com fins de exposição
pornográfica. Um dos instrumentos mais modernos com que, nos dias de
hoje, deparamo-nos é a internet. Nos sítios virtuais, é possível encontrarmos
situação de exposição de atos sexuais ou cenas eróticas com crianças ou
6 Pesquisa Nacional sobre o tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes (PESTRAF) em 2002,
com o apoio da Organização dos Estados Americanos (OEA).
7
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20091103/not_imp460165,0.php
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adolescentes ou somente com adultos, mas que são utilizadas para seduzir
meninos e meninas.
As páginas eletrônicas de relacionamento são, na modernidade, algo
que tem preocupado o mundo com relação aos agressores sexuais, que têm
uma ferramenta poderosa e rápida nas mãos para sua satisfação sexual.
Hoje já contamos com materiais específicos sobre o tema. Ainda são
poucos, mas já são instrumentos importantes de orientação para uma
navegação na internet de forma segura. Além de orientações uma
ferramenta atrelada ao Disque 100 (que será apresentado adiante) já
recebe denuncias via internet de sites e outros materiais pornográficos
difundidos na rede virtual.

Mecanismos de Proteção: Normativas e Políticas
É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz,
de tal maneira que, num dado momento, a tua fala seja a tua
prática” (Paulo Freire)

Desde a década de 80, a sociedade brasileira tem aperfeiçoado seus
mecanismos de garantia de direitos, especialmente no que tange à
participação popular nas decisões políticas, após longo período ditatorial.
Nos últimos vinte anos, uma estratégia de participação popular em
destaque tem sido os Conselhos Setoriais e de Direitos, dividindo espaço com
Comitês e Grupos de Trabalho de composição paritária, embora com
finalidades distintas.
Sendo assim, em seguida, apresentaremos aspectos relevantes do
resultado produzido a partir do engajamento civil na elaboração normativa
e de políticas, bem como na fiscalização dessas, com o enfoque na garantia
de direitos humanos de crianças e adolescentes.

26

Das Legislações.
Após vinte anos de ditadura militar, assinamos em 1988 a Constituição
Federal, denominada “Constituição Cidadã”, em que define direito como
algo de acesso a toda população brasileira, independentemente de credo,
raça, etnia, classe social, cultura. Baseado em seu artigo 227, o país
promulga a lei federal 8.069/1990 – ECA, Estatuto da Criança e do
Adolescente, criando uma legislação específica para o público infantojuvenil.
Com advento do ECA, a discussão sobre a condição de sujeitos de
direitos começa a ganhar espaço no contexto sócio-político do país; em seu
art. 4º, atribui-se a responsabilidade da proteção de criança e adolescente
à família, à sociedade e ao Estado.
Nesse sentido, é necessário que cultivemos a cultura de que os direitos
sexuais de crianças e adolescentes é assunto de todos, e, sendo assim, todos
têm o dever de intervir, de alguma maneira, visando à proteção de meninos
e meninas. Ainda, segundo o ECA, em seu art. 5º, nenhuma criança e
adolescente será vítima de qualquer tipo de violência, podendo, na forma
da lei, ser responsabilizado. A violência sexual de qualquer tipo é
enquadrada em alguns tipos de crimes, passível de apuração e punição,
segundo as legislações vigentes no país.
O Brasil ratifica, em 1992, a Convenção Internacional da Criança,
tendo, como Estado-parte, a principal obrigação de garantir os direitos de
suas crianças e seus adolescentes, bem como protegê-las em caso de
violação dos mesmos, comprometendo-se internacionalmente. Em 2004,
ratifica-se o protocolo da Convenção que dispõe sobre a venda de
crianças, pornografia e prostituição infantil, assumindo os Estados-parte o
dever de enfrentar práticas que sejam destas naturezas.
Embora as violência sexuais contra crianças e adolescentes sejam
tipificadas como crimes passíveis de responsabilização, à luz do Código
Penal Brasileiro (CPB) e do ECA, é muito comum encontrarmos casos em que
os agressores não sofreram qualquer tipo de responsabilização, seja ela
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penal ou não. No ano de 2009, foram feitas algumas alterações no nosso
Código Penal, com relação à tipificação das condutas e natureza dos fatos,
basicamente aumentando o tempo de pena para a maioria dos crimes
sexuais, incluindo-se os casos contra crianças e adolescentes. No entanto, a
dificuldade em reunir provas em vários dos casos de violência sexual, ainda
existe, principalmente quando se trata da violência sem contato físico. Esta
opção pelo recrudescimento das penalizações deixa a desejar no sentido
de enfrentar de forma qualificada esta problemática. Estas iniciativas
novamente enfocam a punição do agressor sem realmente se preocupar
com a defesa e a proteção das vitimas.
É no ano de 2000, que a Organização das Nações Unidas realizou a
Convenção conhecida como Protocolo de Palermo, (Protocolo Adicional à
Convenção DAS Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional
relativo a Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas) que
trata especificamente do crime organizado. Com relação à temática da
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, podemos citar o protocolo
para prevenir e punir o tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e
crianças e o protocolo contra o contrabando de pessoas por terra, mar e ar.
Como podemos perceber, existem alguns mecanismos jurídicos
nacionais e internacionais, para a proteção a infância e a juventude.

Das Políticas de Enfrentamento
Em 1997, foi lançado o primeiro Disque-Denúncia nacional, sob a
coordenação da Associação Brasileira Multidisciplinar de Proteção à
Criança e ao Adolescente (ABRAPIA). No decorrer dos anos, vários debates
sobre a importância da denúncia foram realizados pelo país, culminando no
chamado Disque 100, que hoje é de responsabilidade direta do governo
federal.

Desde 2003, após a priorização, pelo Governo Federal, do enfrentamento da
exploração sexual de crianças e adolescentes, a SEDH/PR assumiu o serviço
de Disque-Denúncia, como ação estratégica de implementação do Plano
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Atualmente o
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Disque-Denúncia é coordenado pela SEDH/PR, executado em gestão
compartilhada com Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e
Adolescentes (Cecria) em parceria com a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).
(SEDH/SNPDCA, 2009 p.8)

Em decorrência disso, com o aumento das ações para viabilizar a
denúncia, os números de casos denunciados só têm aumentado. A
denúncia pode ser anônima, garantindo ao denunciante a preservação de
sua identidade. Realmente percebemos que o Disque 100 tem se
apresentado

como

um

instrumento

de

extrema

importância

no

enfrentamento à violência sexual, dando visibilidade à questão e chamando
a atenção do país com os números de casos denunciados, porém, ainda
não é suficiente. Isso, porque apenas denunciar não é o bastante para
proteger crianças e adolescentes vítimas de violências sexuais. Precisamos
contar com investimento em políticas públicas que possam enfrentar e
mitigar

a

violência

sexual

contra

crianças

e

adolescentes.

O

encaminhamento e monitoramento das denuncias ainda é um desafio.
Neste sentido, várias ações articuladas entre Poder Público e Sociedade civil
organizada estão em andamento no país, mas ainda incipientes, pois não
atinge todo o território nacional.

Embora a exploração sexual de meninas esteja na agenda do
Governo como uma prioridade, na prática observa-se que as ações
de notificação, por exemplo, se pauta muito na denúncia, em
detrimento do monitoramento e controle social das ações em rede,
para a inclusão social de meninas que foram denunciadas, como
sujeitos violados sexualmente. Reafirmando os resultados das
Comissões Parlamentares Mistas de Investigação (CPMIs), que
demonstram que a impunidade é hegemônica em relação à
defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil.
(LEAL, 2007, p.101)

Realizou-se em Estolcomo (Suécia) o I Congresso Mundial de
Enfrentamento

a

Exploração

Sexual

de

Crianças

e

Adolescentes,

posteriormente em Yokohama (Japão) o II Congresso e no ano de 2008 o III
foi realizado no Brasil na cidade do Rio de Janeiro. Os países nestas
oportunidades, se comprometerem com uma agenda de estratégias e
constroem planos de ação para o enfrentamento da questão. Iniciou com a
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adesão de 122 países, totalizando atualmente 161 países, comprometidos
com a consolidação efetiva das declarações, que foram resultados destes
Congressos, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).
Um ator nacional fundamental tem sido o Comitê Nacional de
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes que surgiu
no ano de 2000 e, é responsável pelo monitoramento, avaliação e
implementação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
Infanto-juvenil, elaborado no mesmo ano, em encontro no Rio Grande do
Norte, entre Sociedade Civil e Poder Público.

O Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes tem a sua missão operacionalizada pela
coordenação colegiada que se reúne ordinariamente trimestralmente e pelo
funcionamento da secretaria executiva com sede em Brasília (DF). Todos os
atos e práticas estão orientados por seu Estatuto, pelo Plano de Trabalho
elaborado anualmente pela coordenação colegiada e aprovado pela
assembléia geral, bem como pelas decisões tomadas nas reuniões ordinárias
e/ ou extraordinárias. (www.comitenacional.org.br)

O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-juvenil
contém seis eixos orientadores de ações para o enfrentamento da violência
sexual e da prevenção da mesma, e elenca, ainda, os responsáveis pela
efetivação do plano. A idéia é que todos os estados e municípios brasileiros
possam inspirados no plano nacional, criar seus planos estaduais e municipais
de acordo com a realidade de cada território, e investir em sua
implantação. Os eixos são: análise da situação; mobilização e articulação;
defesa e responsabilização; atendimento; prevenção; e protagonismo
infanto-juvenil. Todos os eixos sinalizam a necessidade e importância da
formação e capacitação das pessoas envolvidas.
Em setembro de 2000, surgiu da necessidade de articular parceiros
para a construção de um trabalho em rede no estado de São Paulo, o
movimento que foi denominado de: Pacto São Paulo contra Violência,
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, coordenado por 3
organizações: Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância
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(CRAMI-ABCD), CONDECA (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente) e a ONG Visão Mundial .
Na cidade de São Paulo, o plano municipal só foi concluído em 2009,
como uma das ações da Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência,
Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (CMESCA),
composta por membros da sociedade civil organizada e poder público pelo
decreto municipal nº 48.358, de 17 de maio de 2007, e, como um diferencial,
introduziu os eixos de Monitoramento e de Formação e Capacitação dos
envolvidos com o enfrentamento dos casos de violência sexual contra
criança e adolescente. O CEDECA Interlagos é membro da referida
comissão municipal e colaborou ativamente na construção do plano
municipal da capital paulista.
Quando chamamos a atenção para o enfrentamento desta questão,
é importante salientar que não falamos somente com relação à vítima de
violência sexual, como também na prevenção de casos desta natureza,
bem como atenção aos agressores sexuais, visando a não reincidência, que
como já apontado anteriormente, ainda precisam ser mais bem estudados.
As políticas precisam estar integradas para efetivar a proteção
infanto-juvenil, na perspectiva dos cuidados com este público no âmbito
familiar doméstico e nos espaços em que crianças e adolescentes estão
presentes, abarcando suas relações sociais. Esta perspectiva vem apontada
nas mais diversas políticas como apontamos sucintamente a seguir.

A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente
far-se-á através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não governamentais, da União, dos Estados,
Distrito Federal e dos Municípios. (ECA, Art. 86)

As Resoluções 113 e 117, de 2006, do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CONANDA), que dispõe sobre o Sistema de
Garantia de Direitos (SGD) caminham na mesma direção e diz de um
sistema estratégico de articulação entre os atores governamentais e não
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governamentais, na promoção defesa e controle da efetivação dos direitos
de crianças e adolescentes.
Sendo assim, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um dos
sistemas incorporados no SGD. Tem referência na Política Nacional de
Assistência Social brasileira (PNAS), que, desde 2004, objetiva a garantia do
cumprimento da política de Assistência Social, encabeçado pela Lei
Orgânica de Assistência Social (LOAS lei 8.742/93). Este novo modelo prevê
dois tipos de proteção: a proteção social básica, que irá trabalhar com as
questões preventivas, e a proteção social especial que terá seu trabalho
voltado para situações de violação de direitos. Esta segunda conta, ainda,
com uma divisão em proteção social especial de média complexidade
(vulnerabilidade social), destinadas a situações de violação de direitos de
pessoas que ainda apresentem vínculo familiar e comunitário e; de alta
complexidade (risco social), em que, ora não há registro de vínculo familiar e
comunitário, ora é necessário distanciar-se desses núcleos. Por isso, a política
da assistência tem por base o território, de acordo com sua complexidade,
respeitada a diversidade regional e local.
Também é a política responsável em implantar e implementar, dentre
os principais equipamentos, os Centros de Referência da Assistência Social
(CRAS) – proteção social básica - e os Centros de Referência Especializados
da Assistência Social (CREAS) – proteção social especial. É dentro da
proteção social especial que se encontram os atendimentos às crianças e
adolescentes vítimas de violência sexual.
Por compreender a necessidade do trabalho em rede e tendo como
base as Resoluções 113 e 117, que dispõem sobre o Sistema de Garantia de
Direitos (SGD),

O CREAS deve articular os serviços de média complexidade e
operar a referência e a contra-referência com a rede de serviços
socioassistenciais da proteção social básica e especial, com as
demais políticas públicas e demais instituições que compõem o
2

Sistema de Garantia de Direitos e movimentos sociais. Para tanto, é
importante estabelecer mecanismos de articulação permanente,
como reuniões, encontros ou outras instâncias para discussão,
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acompanhamento e avaliação das ações, inclusive as intersetoriais.
(GUIA CREAS, 2006,p.05)

A falta priorização de investimento financeiro, técnico e estrutural na
área social é um problema em todo o território nacional, comprometendo
tanto as possibilidades de acompanhamento psicológico, jurídico e social
das vitimas como também a importante e urgente necessidade de
investimento na prevenção de novos casos.
Neste sentido, então, não necessariamente há de se falar em falta de
recursos, mas em opções de investimentos. Assim sendo, um fator importante
a ser ressaltado é, a necessidade de se qualificar o acompanhamento e
monitoramento do investimento público. Isso por todos os atores responsáveis
em promover, defender e controlar a efetividade das políticas, na luta por
garantir que tratados internacionais, planos nacionais, estaduais e municipais
existentes, possam ter concretude eficaz, nas estruturas técnico-operacionais
e em suas estratégias.

As possibilidades do Trabalho em rede
Discorrer sobre o trabalho em rede parece redundante, se analisarmos
os diversos estudos sobre trabalho social existentes em nossa literatura,
entretanto, este trabalho ainda está longe de ser efetivado com qualidade.
Ainda acreditamos ser esta uma das principais estratégias para o
enfrentamento das violências sexuais contra crianças e adolescentes. Ora,
porque a Rede de Exploração Sexual funciona com tanta organização? Será
que precisamos aprender com ela?
Importante salientar aqui a necessidade do sigilo sobre a situação da
criança e do adolescente, para preservar sua dignidade e sua identidade e,
evitar que novas violências sejam cometidas nos espaços da rede por onde
elas devem circular.
Fato é, para que o trabalho em rede funcione não é preciso somente
a articulação política entre os atores do SGD, mas o que necessariamente
precisa existir são equipamentos e serviços públicos nas regiões que também
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contem com a comunidade, as organizações e movimentos sociais como
reais parceiros. Algumas dificuldades se apresentam nesta organização da
rede. Dificuldades estas, que devem ser sanadas para que a efetividade da
garantia, defesa e a proteção de direitos de crianças e adolescentes, sejam
realmente prioridade absoluta como nos prega a legislação.
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CAPÍTULO 2
METODOLOGIA

“O real da vida se dá, nem no princípio e nem no final. Ele se dispõe para a gente é no meio
da travessia”8

O percurso metodológico de uma pesquisa é, necessariamente,
espaço para o qual convergem questões éticas e sócio-políticas as mais
diversas. Ainda assim, algumas vezes o objeto de estudo poderá exigir
recursos técnicos e cuidados singulares.
Um caso deste é o da Exploração Sexual Comercial de Crianças e
Adolescentes. Trata-se de um fenômeno especialmente complexo, na
medida

em

que

a

sua

ocorrência

e

manutenção

constituem

o

entrelaçamento de elementos que se estendem das dimensões subjetivas de
cada criança e adolescente vitimizada à realidade concreta das condições
sócio-históricas, político, cultural, econômico, que têm, não apenas
consentido, mas também perpetuado esta prática violenta, em uma
multiplicação de novas configurações discursivas.
Em um projeto que se quer, ainda por cima, ação institucional de
defesa dos direitos de crianças e adolescentes, é fundamental considerar as
relações de dominação ou emancipação que uma pesquisa sempre
implica, ao privilegiar uma determinada metodologia. Sabíamos que tal
processo exigiria por parte da equipe cuidados e minúcias que não
poderiam se resumir em atender às instruções como a da Resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde9. Esta não é suficiente para garantir, em seu
plano jurídico, todas as questões éticas que compõem o universo da
pesquisa realizada, seja com seres humanos ou em seres humanos.
Para realizar o objetivo maior deste projeto, qual seja, o de enfrentar a
Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Capela do
Socorro / SP, consideramos que duas estratégias deveriam ser conciliadas: a
8
9

ROSA, G. Grande Sertão Veredas.
Resolução que normatiza a pesquisa com seres humanos no Brasil.
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de pesquisa e a articulação política. Isto poderia reunir recursos significativos
para a construção de uma Rede de Enfrentamento eficaz nesta região.
Considerando tais objetivos simultâneos, de mapear os focos de exploração
sexual comercial de crianças e adolescentes e os recursos para construção
de rede de enfrentamento, a investigação do projeto M.A.P.A deveria fazer
conciliar a obtenção de dados, a mobilização e a articulação política.
Foi deste modo que o Programa de Ações Integradas e Referenciais
de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil no Território Brasileiro
(PAIR, 2008) surgiu como uma referência interessante. O trabalho realizado
nos Estados do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais apontaram recursos
metodológicos que poderiam contemplar nossos objetivos principais com o
M.A.P.A.
Escolher determinado recurso metodológico não exclui, a priori, a
necessidade de um exercício ético rigoroso que garanta uma orquestração
da pluralidade de vozes em todas as fases.
um dos intentos é perceber, abrigar e pôr em discussão diferenças,
principalmente entre pesquisador e colaborador ou interlocutor e,
ainda, orquestrar certa pluralidade de vozes, sem que diferenças
consolidem posições hierárquicas, valorizadas em termos de mais e
de melhor (SCHMIDT, 2008, p. 48)

Mais do que se tratar de definir aqui se foi uma pesquisa quantitativa
ou qualitativa, o que possui relevo é que todo o processo de coleta de
dados era em si mesmo, um recurso que buscava atender aos dois objetivos:
diagnosticar o fenômeno da exploração sexual comercial de crianças e
adolescentes

com

possíveis

peculiaridades

regionais,

e

iniciar

uma

articulação política entre sociedade civil e poder público na região da
Capela do Socorro, visando a construção de uma Rede de Enfrentamento a
este fenômeno.
Entretanto, é necessário identificar os dois aspectos metodológicos
presentes nesta pesquisa, que toma como parâmetro a pesquisa-ação:
• Quantitativo: identificar e quantificar os focos de exploração sexual
comercial de crianças e adolescentes da Capela do Socorro.
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• Qualitativo: identificar e analisar os contextos sociais, políticos e
discursivos dos espaços em que o foco se encontrasse. Aqui, por
“espaço” passamos a nomear o “em torno do foco”, tomando como
objeto de análise os discursos com que os atores sociais entrevistados
apreendem

a

exploração

sexual

comercial

de

crianças

e

adolescentes, bem como de que modo esta discursividade se
materializa em ações frente a este fenômeno.
O que aqui apresentamos, portanto, são os caminhos pelos quais,
entre 2008 e 2009, o CEDECA Interlagos percorreu 41 microterritórios dos 82
em que dividiu a região da Capela do Socorro, realizando 74 entrevistas,
sendo 21 com atores do campo “Atendimento e Prevenção”, 08 da rede
“Defesa e Responsabilização” e 45 com a Comunidade. Neste momento
vale destacar que o presente projeto foi financiado pelo Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescentes de São Paulo (FUMCAD) no
período de setembro de 2008 a agosto de 2009, mas as ações do projeto se
estenderam nos meses subseqüentes com ritmo diferenciado, mesmo sem
recursos provenientes do FUMCAD para esta ação.

A estruturação do trabalho: metodologia, instrumentais e a equipe.
Inicialmente organizamos todo o processo em duas fases: Diagnóstico,
Mobilização e Articulação Política. O primeiro compreenderia o processo da
pesquisa em si, e, na segunda fase tratar-se-ia da devolução da pesquisa
realizada na forma de seminários por toda a região alem de articulações
políticas permanentes.
Como foi dito, toda a primeira fase, Diagnóstico, se baseou no PAIR
(2008):
1) Diagnóstico rápido e participativo:
1.1 Sistematização da informação já disponível em nível local e municipal
1.2 Preparação dos questionários
1.3 Organização da logística do trabalho de campo
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2. Reconhecimento do território e formulação de hipótese sobre o fenômeno
de ESCCA na região
2.1 Divisão em micro-áreas, ou seja, de preparação de um “quadriculado
geográfico” para análise do território.
3. Observação do território e entrevistas com atores sociais do território
3.1 Coleta de dados e refinamento gradual do quadriculado geográfico.
O próprio PAIR (2008), já avisara que sua experiência deveria servir de
referência e não modelo fechado a ser reproduzido, tendo em vista as
singularidades de cada cidade e do fenômeno da violência sexual que aí
ocorre. O fundamental seria obter capilaridade no território e dados
consistentes. Já entre os meses de outubro 2008 e fevereiro de 2009 foi
identificado que a primeira organização do processo não era suficiente,
tendo em vista a invisibilidade do fenômeno e as dificuldades de acesso aos
entrevistados. A partir desta avaliação percebemos que seria importante
entrelaçar as estratégias de Mobilização e Articulação Política à de
Diagnóstico, já desde o início do projeto.
Deste modo, reorganizamos o processo em quatro fases estratégicometodológicas de trabalho:
1. Diagnóstico
2. Mobilização e Articulação Política
3. Tratamento dos Dados
4. Publicação dos dados
Esta é uma divisão didática, tendo em vista que cada uma das fases
sempre acontecia simultaneamente a, pelo menos, mais uma outra. A Figura
01 apresenta esta nova organização do projeto MAPA:
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M.A.P.A

DIAGNÓSTICO

MOBILIZAÇÃO E
ARTICULAÇÃO
POLÍTICA

Levantamento
Bibliográfico

Espaços
Permanentes de
RP

Diagnóstico
Rápido e
Participativo

Espaços
Pontuais de RP

Construção dos
Questionários

Intervenções
Urbanas

Organização
Logística

Realização de
Seminários

Análise dos
questionários

Divisão dos
Microterritórios

TRATAMENTO
DOS DADOS

Análise dos
diários de bordo

PUBLICAÇÃO
DOS DADOS

Publicação da
Pesquisa

RP = Representação política.
São espaços formais de debate,
construção de política e
controle da efetivação de
direitos.

Entrevistas

Figura 01: Organograma Geral do MAPA
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010.

O

modo

como

cada

uma

representadas abaixo, na Figura 02:

destas

fases

se

sobrepôs

estão
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Figura 02: Fases do MAPA
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Tendo em mente o dinamismo de todo o processo passamos a
descrever cada uma destas fases.

Diagnóstico:
Escolhida a lógica da pesquisa-ação, era preciso construir os
instrumentais adequados. As atividades a serem desenvolvidas neste período
eram: construir questionários, dividir o território em microterritórios, mapear os
atores

sociais

a

serem

entrevistados, produzir os

mapas

de

cada

microterritório, levantamento bibliográfico acerca do fenômeno na região,
produzir carta de apresentação do projeto, termo de consentimento livre
esclarecido.
A equipe era composta, inicialmente, por sete pessoas: duas
psicólogas, duas assistentes sociais, uma estagiária em psicologia, uma
estagiária em educação física e uma estagiária do curso técnico em meio
ambiente.
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Tal equipe refere-se às pessoas que se dedicaram às ações, sendo que
as que de fato eram financiadas pelo Projeto M.A.P.A. (via FUMCAD) eram
apenas seis: uma coordenação, dois pesquisadores, dois estagiários e um
auxiliar administrativo.
Este grupo já trabalhava na região com atividades que envolviam
atendimento

psicossocial,

mobilização

e

articulação

política

nas

comunidades (com crianças, adolescentes, jovens, famílias). Isto permitiu
identificar as pessoas a serem entrevistadas, bem como os espaços que
poderiam indicá-los. As pessoas entrevistadas foram escolhidas por serem
capazes de oferecer informações sobre os focos de Exploração Sexual
Comercial de Crianças e Adolescentes no microterritório em que se
encontram. Dos cinco tipos de atores identificados, foi possível agendar
entrevistas com atores dos tipos: Atendimento e Prevenção, Comunidade,
Defesa e Responsabilização. Movimentos Sociais e CMDCA não foram
entrevistados.
Os questionários do PAIR (2008) utilizados pela Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul nos serviram de referência. Eles foram estudados por
toda a equipe e reescritos em conjunto durante reuniões.
As modificações feitas nos questionários originais se deram a partir da
experiência da equipe, na região da Capela do Socorro, e do recorte
específico do projeto do MAPA, isto é, a exploração sexual comercial de
crianças e adolescentes.
Eles foram estruturados em diferentes blocos que organizam as
questões em:
•

As características básicas da comunidade, da instituição;

•

As interfaces da realidade comunitária ou institucional com a violência
sexual contra crianças e adolescentes;

•

As possibilidades do trabalho em rede na Região da Capela do Socorro.
A divisão do território em unidades menores, microterritórios, fazia parte

da metodologia do PAIR (2008) e em nossa região era uma estratégia
necessária. Sua extensão é de 134,2 km2 e está dividida, segundo a
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Prefeitura de São Paulo (2010), em cerca de 200 bairros com uma população
estimada em 672.901 mil habitantes. A Figura 03 permite visualizar esta
subprefeitura, em sua dimensão geográfica, em relação às demais do
município de São Paulo:

Figura 03: Mapa das Subprefeituras de São Paulo com Capela do Socorro em destaque
(Distritos de Socorro, Cidade Dutra e Grajaú)
Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2010

Realizamos visitas por todos os bairros para observar dois fatores: o
acesso a equipamentos públicos e as condições de habitabilidade.
A presença do equipamento público nem sempre significou acesso a
direitos, já que algumas vezes a comunidade afirmou não utilizar aquele
equipamento, mas precisar se dirigir a outro em bairro vizinho, por exemplo.
Consideramos que estes dois critérios permitiriam uma análise mais
ampla das condições sócio-históricas de cada comunidade, bem como
identificar a rede do poder público em sua capilaridade e potencial de
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composição de uma rede de enfrentamento. Ao atender estes dois critérios
algumas vezes um mesmo bairro compôs mais de um microterritório, e em
outras, bairros diferentes participaram de um mesmo microterritório.
As visitas tinham o objetivo de observar o território no que diz respeito
aos dois critérios de divisão, anotar marcos (ruas, avenidas, vielas, praças)
que pudessem servir de referência para a divisão do território; além de
identificar atores sociais institucionais que por ventura não tivéssemos
mapeado, a serem entrevistados. Com estes registros e recorrendo às
imagens

“modo

satélite”10

da

Capela

do

Socorro,

finalmente

estabelecíamos cada microterritório, que ao ser delimitado recebia um
número.
A idéia inicial era demarcá-los em um mapa impresso, detalhado o
suficiente para que, monitorando o mapeamento, visualizássemos cada
microterritório e cada ator social entrevistado. Para tanto foi construído um
banner com a imagem “modo mapa”, no máximo de zoom possível, de
toda a região da Capela do Socorro (cerca de 3m x 2,5m).
Contudo, isto se mostrou pouco prático ou útil. Dois obstáculos
surgiram: a imagem “modo satélite” (condizente com a realidade das
comunidades) resultava em um arquivo muito pesado com pouca
usabilidade, e, por outro lado, as imagens “modo mapa” (com informações
cartográficas oficiais do poder público) eram desatualizadas e muitas
ruas/vielas/becos e/ou instituições não se encontravam registradas. Portanto,
um mapa com imagem “modo satélite” era inviável e com imagem “modo
mapa” não atendia a nossa necessidade de estabelecer os microterritórios e
de monitorar o mapeamento.
A solução encontrada foi construir vários documentos digitais utilizando
a imagem “modo satélite” no máximo de zoom possível. A demarcação dos
microterritórios se deu a partir do diário de bordo das excursões ao território.
Cada nova imagem era salva e arquivada, ao mesmo tempo em que eram
registrados em um documento à parte, os limites de cada microterritório.

10

Foi utilizado o programa Google Earth como fonte para as imagens dos microterritórios.
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A figura 04 permite visualizar o resultado geral deste processo:

Fig. 04: Mapa Geral dos Microterritórios (MT)
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

A numeração dos microterritórios seguiu a ordem das excursões
territoriais, daí alguns terem numeração distante, apesar de se encontrarem
próximos geograficamente.
Outros instrumentais ainda se faziam necessários: cópia do mapa de
cada microterritório, legenda com cores específicas para cada tipo de
violência sexual e para cada tipo de serviço público presente na
comunidade. Os mapas individuais ficaram sob responsabilidade de uma
pessoa da equipe e eram produzidos na medida em que as entrevistas eram
agendadas.
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A equipe, então, dividiu entre si os microterritórios e as tarefas de
suporte logístico. Realizar as entrevistas se tornou a principal ação, suportada
pelas ações de mobilização e articulação política. As entrevistas seriam
realizadas com atores sociais de cinco tipos:
• COMUNIDADE: que participassem ou não de instituições ou organizações
na comunidade em que morassem
• ATENDIMENTO E PREVENÇÃO: grupo que compreende Instituições,
Programas Governamentais e Não-Governamentais.
• DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO: Conselho Tutelar, Juizado, Promotoria,
Delegacia, Polícia Federal e Policia Rodoviária Federal.
• CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente):
foi tratado como uma categoria tendo em vista a sua função de formulador
de política e catalisador de dados fundamentais ao presente projeto.
• MOVIMENTOS SOCIAIS: grupos organizados e articulados em torno de uma
luta política específica, não necessariamente institucionalizado como uma
organização não governamental.
Como

perceberemos,

das

cinco

categorias

de

atores

sociais

inicialmente mapeadas, foram realizadas entrevistas com três, bem como os
contextos nos quais isto aconteceu.
Se estendendo entre os meses de outubro de 2008 a fevereiro de 2010,
esta fase do projeto se compôs de seis ações específicas (Fig. 01).
Destas, entrevistar os atores sociais foi a de maior duração, entre
março de 2009 e fevereiro de 2010. Os esforços para obter uma entrevista
demandaram da equipe mais tempo que o previsto inicialmente.
A Figura 05 ajuda a compreender este processo:
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Fig. 05: Realização de Entrevistas do MAPA
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Os dados aqui apresentados ilustram e levantam uma discussão
acerca do potencial de diagnóstico de uma dada equipe e do quantum de
trabalho que um projeto como este exige. Aqui apresentamos o processo
entre os meses de maio e agosto de 2009, período em que a maior parte das
entrevistas foi realizada.
No mês de Maio, houve 192 ações para conseguir agendar 49
entrevistas e realizar 30 destas. Em Junho foram 92 ações para conseguir
agendar 28 entrevistas e destas, apenas 14 aconteceram. No mês de Julho,
aconteceram 116 ações que resultaram em 18 entrevistas agendadas e 13
realizadas. O mês de agosto exigiu da equipe 83 ações para marcar 12
entrevistas e realizar 11. Ao final, deste modo, temos somadas 483 ações de
trabalho para obter 74 entrevistas.
Uma análise puramente quantitativa não é de nosso interesse. Esta
lógica tem se caracterizado como estratégia burocrática em uma política
neo-higienista em que o ser humano e a civilização, exatamente no que
escapa

à

quantificação,

são

tomados

como

objeto

plenamente
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apreensível, e por isto mesmo, “administrável”. Daí que as 483 ações em
quatro meses de trabalho pouco dizem, não é uma informação que fale por
si. Aqui, este dado é levantado com o objetivo de apontar dois debates
significativos: a fragilização do potencial transformador de um dado projeto,
por conta da burocracia do Estado e do desamparo social que pode
dificultar as pessoas se sentirem tranqüilas para assumirem o lugar de sujeitos
sociais. O outro debate é o modo como a quantificação dos esforços de
trabalho em um projeto como este, somente significará algo, e jamais tudo,
se servir de ponto de partida para pensar o cotidiano complexo, ambíguo e
exigente, daqueles que possuem como trabalho um projeto ao qual se
entrelace ideais e projetos particulares/coletivos de transformação social.
Já no mês de maio foram identificados alguns obstáculos para
agendar os encontros e, efetivamente, mapear os focos de ESCCA via
entrevistas com atores sociais da região. A Figura 06 apresenta de modo
categorizado, os argumentos mais utilizados para recusar ou adiar a
realização da entrevista.

Obstáculos
Sigilo dos

Receio de

Ausência de

Desinformação

Desinformação

Ausência de

Agenda

dados

represália

autonomia

conceitual

sobre a

registros na

incompatível

ocorrência do

instituição

pessoais

Atores

fenômeno no
território

sociais
Comunidade

Atendimento e
Prevenção
Defesa e
Responsabilização
Movimentos Sociais

CMDCA

Fig. 06: Obstáculos para realizar entrevistas do Projeto MAPA
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Para viabilizar as entrevistas, foram buscados os seguintes recursos:
• Envio

de

ofícios

às

instâncias

superiores

institucionais,

autorização para nossa entrada nos equipamentos,

solicitando
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• Aumento de contatos telefônicos e presenciais,
• Aumento das visitas de apresentação do projeto, com material impresso
sobre o tema,
• Flexibilidade de nossa agenda institucional para comportar a agenda do
entrevistado (entrevistas em dias e horários extras)
• Procura por colaboração de parceiros nos espaços de representação
política, permanentes e pontuais.
O ritmo do retorno dos atores sociais a estes recursos institucionais foi
um

elemento

fundamental

para

o

encerramento

do

processo

de

diagnóstico.
Deste modo, a distribuição das entrevistas realizadas, por tipo de
questionário, se deu tal qual a Figura 07 apresenta:

Fig. 07: Tipos de Questionários Respondidos entre Maio e Agosto de 2009
Fonte: CEDECA Interlagos

Entre

os

atores

sociais

entrevistados,

os

do

tipo

questionário

Comunidade, em sua maioria, foram o de participação não apenas mais
significativa estatisticamente, mas também quanto à característica das
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informações oferecidas sobre a violência sexual contra crianças e
adolescentes. Alguns elementos precisam ser considerados quanto a isto,
entre eles o fato de que a maior parte dos entrevistados deste tipo de
questionário residirem há pelo menos 20 anos nesta região, e que os demais
atores sociais nem sempre residem na região, tendo com esta uma relação
de trabalho, às vezes temporária.
Este elemento é significativo na medida em que as pessoas
entrevistadas, como moradores de suas comunidades, conhecem a
realidade não apenas como se apresenta na atualidade. Também quanto
ao que foi sonhado, os recursos que possui, as lutas que já ganhou, a
sobrevivência que foi exigida. Se, por um lado, questionavam acerca do
sigilo de seus dados pessoais, por outro se mostraram dispostos a contribuir
com o mapeamento. Ao apresentarmos a realidade do território e de seus
recursos potenciais para a construção de uma rede de enfrentamento, isto
será melhor discutido.
A estratégia do diário de bordo foi utilizada para documentar os
encontros. Cada entrevistador registrava suas impressões acerca do
encontro e do microterritório, informações que não coubessem no formato
do questionário. Este material constituiu fonte de informações significativas
acerca do fenômeno da exploração sexual comercial de crianças e
adolescentes e dos modos como é percebido e enfrentado ou perpetuado
nesta região de São Paulo. Mais à frente, neste relatório, discutiremos estes.
Como é possível observar a partir da figura 02 a estratégia de
Mobilização e Articulação Política recebeu investimento significativo da
equipe e do tempo de todo o processo. Isto porque, além facilitar a
obtenção das informações do fenômeno da ESCCA, eram atividades
bastante diversificadas que compunham as ações cotidianas da instituição,
e que não raras vezes, então, eram executadas por outros trabalhadores,
que não compunham a equipe do projeto.
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Mobilização e Articulação Política
As atividades “específicas” do trabalho de Mobilização e Articulação
Política estão identificadas na figura 01.

Espaços Permanentes de Representação Política:
Participação institucional nos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente da Cidade Dutra e do Grajaú, Fóruns Municipal e Estadual
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; acompanhamento das
plenárias ordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA); participação como membro da Comissão Municipal
de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, a partir da qual contribuímos na revisão do plano municipal
de

enfretamento

participação

no

a

violência

Pacto

São

sexual
Paulo,

de
uma

crianças

e

articulação

adolescentes;
estadual

de

enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes que faz a
interlocução com o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes.

Espaços Pontuais de Representação Política:
Alguns espaços surgiram ao longo da realização do projeto MAPA e
foram avaliados como relevantes, fosse para a realização da pesquisa do
MAPA, fosse como ação coerente a um ator social de defesa de direitos de
crianças e adolescentes.
Estes

espaços

foram:

acompanhamento

da

CPI11

(Comissão

Parlamentar de Inquérito) da Pedofilia e do Enfrentamento à Violência
Sexual Infanto-Juvenil, da Câmara Municipal de São Paulo; participação da
Capacitação

“Programa

Afeto”

12,

Capacitação

“Disseminação

da

Instaurada em março 2009 com trabalhos até dezembro de 2009
Desenvolvida pela Agência de Cooperação FAROL entre os meses de abril de 2009 e
janeiro de 2010, com o objetivo de “capacitar as instituições para a identificação do
fenômeno da violência sexual. fortalecimento da rede de enfrentamento e construção de
fluxo de atendimento.”
11
12
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Metodologia do Programa de Assistência a Crianças e Adolescentes Vítimas
de Tráfico para Fins de Exploração Sexual”13.
Foi possível, a partir da participação nestes espaços, ampliar a
capacidade de diagnóstico da equipe, quanto ao fenômeno da ESCCA, e
as possibilidades de construção de uma rede de enfrentamento, na região
da Capela do Socorro.

Intervenções urbanas:
A intervenção urbana constitui uma metodologia com a qual o
CEDECA Interlagos trabalha desde 2007. Implica em ocupar o espaço da
rua, compreendida como
Espaço público, onde manifestações sociais refletem-se, ressoando
tantos modos de se relacionar na cidade, evidenciando tanto suas
injustiças e as desigualdades sociais, algumas destas banalizadas
pelo seu caráter cotidiano, como seus potenciais transformadores.
(CEDECA Interlagos, 2010, p.51)

Esta percepção acerca do espaço da rua tem possibilitado tomá-la
como alvo de intervenções/ações, em que são utilizadas as mais diversas
linguagem artísticas (grafite, break, teatro, brincadeiras infantis, cinema,
bonecos de papel em tamanho natural e suas histórias, etc.). A diversidade
de linguagens está diretamente interligada às características particulares das
comunidades e dos grupos. A idéia é estabelecer uma parceria, em que as
relações se dêem de modo democrático.
Estas intervenções podem ocorrer de modo pontual ou como
estratégia de aproximação e/ou estabelecimento de um projeto em uma
dada comunidade. Além de a rua constituir um espaço comum de trabalho
contínuo em alguns projetos. Em cada uma delas o que está posto como
meta principal é a construção de vínculos com as crianças, os adolescentes
ou a comunidade como um todo.

Desenvolvida pelo Instituto Aliança e financiada pela Secretaria Especial de Direitos
Humanos, em São Paulo, entre os meses de agosto e novembro de 2009, com o objetivo de
divulgar estratégias de atendimento e proteção de crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual, bem, como construção de um fluxo de proteção e atendimento na cidade
de São Paulo.

13
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Foram realizadas duas intervenções urbanas por ocasião do dia
nacional

de

enfrentamento

à

violência

sexual

contra

crianças

e

adolescentes (18 de Maio). A primeira ocorreu no dia 17 de maio, no Parque
Ibirapuera14. A intervenção compôs-se de três ações distintas, mas
entrelaçadas:
• Distribuição de flores e folders, contendo endereços e telefones dos
Conselhos Tutelares de São Paulo. A distribuição aconteceu nos portões do
parque e nos semáforos das avenidas em torno deste. A figura 08 ilustra esta
ação:

Fig. 08: Intervenção 18 de Maio/2009
Fonte: CEDECA Interlagos

• Grafite em camisetas com estêncil15 da logo escolhida pela
campanha nacional contra a violência sexual. A Figura 09 se refere

em uma parceria entre diversos atores sociais da Cidade de São Paulo: CEDECA
Interlagos, Agencia de Cooperação Social Farol, Ação da Cidadania Comitê Betinho,
Uninove - Universidade Nove de Julho Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo,
Osasco e Região Afubesp – Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa,
Banesprev e Cabesp, Conselho Regional de Psicologia/06, Childhood – Instituto WCF Brasil
15 Técnica utilizada no grafite. Nesta técnica são construídos moldes com a imagem
desejada, em papel cartão, chapas de radiografia entre outros materiais resistentes.
14
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aos estênceis produzidos pelo CEDECA Interlagos, a partir da referida
logo:

Figura 09: Estênceis utilizados no 18 de Maio/2009
Fonte: CEDECA Interlagos, 2009

Já a Figura 10 apresenta a ação do grafite nas camisetas, realizada
em um dos portões do parque.
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Figura 10: Intervenção 18 de Maio/2009
Fonte: CEDECA Interlagos

As duas ações tinham a função de se constituírem em um “encontro”
com as pessoas que por ali circulavam. Daí nomearmos a terceira ação,
deste modo: “encontrar as pessoas”. O fato de serem atividades diferentes
(mas, interligadas) e ocorrem em espaços próximos, transformou estes últimos
em um único território, pelo qual as pessoas circulavam, identificadas com a
causa do evento. Propiciou a terceira ação: o encontro entre as pessoas,
tendo por tema o enfrentamento à violência sexual de crianças e
adolescentes, na lógica da proteção integral de seus direitos. Eis, então, a
terceira ação:
• Encontrar as pessoas: ainda que de modo fortuito, estabelecer
oportunidade para que as pessoas se encontrem e conversem em torno
do tema da violência sexual. O silêncio é uma estratégia para a sua
perpetuação. A invisibilidade da exploração sexual comercial de
crianças e adolescentes na cidade de São Paulo é um elemento que
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não apenas dificulta o enfrentamento à esta, como também sustenta a
ampliação das regiões de exploração, o aumento do número de
crianças e adolescentes exploradas, a não responsabilização dos
violadores, a ausência do Estado em políticas efetivas não apenas de
erradicação desta violência em especial, mas também na defesa
integral dos direitos destes.
A Figura 11 apresenta um destes momentos de encontro.

Figura 11: Intervenção 18 de Maio/2009
Fonte: CEDECA Interlagos, 2009

Foram distribuídas 2000 flores, 4800 panfletos contendo lista dos
Conselhos Tutelares da cidade e 200 camisetas, neste dia. Outro efeito
importante desta intervenção foi a visibilidade desta temática obtida nos
meios de comunicação, tendo sido pautado pela mídia escrita, digital e
televisiva.
A segunda intervenção aconteceu na Cidade Dutra, um dos Distritos
da subprefeitura da Capela do Socorro, no dia 18 de maio. Nos mesmos
moldes, mas contando com a presença exclusiva de trabalhadores do
CEDECA Interlagos e utilizando como recurso bonecos de papel em
tamanho natural (representando crianças e adolescentes), os mesmos
panfletos e os estênceis. Estes últimos foram utilizados, desta vez, para
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registrar a imagem da logo no espaço mesmo onde ocorria a intervenção.
Neste dia foram distribuídos 200 panfletos.
No transcorrer do projeto, o registro era sempre fundamental. De todas
as ações: tanto as de mobilização, articulação, representações políticas e as
coletas de dados propriamente ditas. As informações foram registradas,
portanto, em seis tipos de documentos: diários de bordo das visitas ao
território, questionários, mapas preenchidos durante a entrevista, diários de
bordo das entrevistas, arquivos com mapas digitais dos microterritórios,
relatórios periódicos de cada entrevistador. A partir de tais documentos
foram realizados as tabulações dos dados dos questionários utilizando o
programa Excel, síntese individual dos questionários e dos diários de bordo.
São estas as informações apresentadas e analisadas neste relatório
final do Projeto MAPA.
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CAPÍTULO 3
Entre lagos... Interlagos: Capela do Socorro
Vaga-lumes driblam a treva. 16

Os encontros e desencontros entre o “mapa” de uma cidade,
oferecido pelas instituições formais e seus discursos, e o “mapa” percorrido
todos os dias pelas pessoas que ali escrevem suas vidas, são significativos.
Aqui apresentamos a Capela do Socorro em sua versão histórica e em
sua versão cotidiana. Não pretendemos que nosso texto esgote a sua
realidade, esta é sempre maior do que a capacidade de análise de
quaisquer técnicas, saberes e poderes; o sabemos.

A Capela de todos
A Capela do Socorro que o Estado conhece e apresenta ao mundo
(São Paulo, 2010)17 está localizada abaixo do Rio Jurubatuba e do Rio
Guararipanga, entre as represas da Guarapiranga e Billings. Composta por
três distritos: Socorro, Cidade Dutra e Grajaú, se estende por uma área de
134km2, 8% do território do município e possui cerca de 90% de seu território
em área de preservação ambiental, por ser área de mananciais.
A região do extremo sul de São Paulo (Capela do Socorro e
Parelheiros) possui uma história de ocupação urbana complexa em sua
diversidade,

possibilidades,

conflitos,

soluções

sociais

e

investimentos

públicos. Seus primeiros moradores eram os índios tupis, em 1827 recebeu um
grupo de imigrantes alemães, já no século XX tornou-se residência dos
guaranis. Foi a construção das barragens da Light (Companhia de
fornecimento de energia elétrica da época) em 1908, na Represa
Guarapiranga, com 26km2 e da Represa Billings com 130km2, em 1924, que a
tornou alvo de um projeto de povoamento e urbanização. O objetivo deste

16
17

BARROS ( 2003): Livro de Pré-coisas
Sitio da Prefeitura Municipal de São Paulo
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projeto era uma área de lazer para as classes com alto poder aquisitivo da
cidade de São Paulo.
Um efeito imediato deste projeto foi a especulação imobiliária,
somado a investimentos públicos de urbanização inicial e acesso entre São
Paulo e o “entre lagos”.
A fundação de qualquer núcleo urbano, entretanto, não se limita aos
planos de uns, será apropriado por todos aqueles que por aí circularem.
“em primeiro lugar cabe distinguir entre “projeto” e “fundação”,
quando se trata do estabelecimento de um novo núcleo humano,
qualquer que seja sua natureza. Por “projeto”, podemos entender o
conjunto de determinações técnicas que irá orientar o
posicionamento e dimensionamento físico de certos sistemas, como
o abastecimento de água, o esgotamento de dejetos, a circulação
de pessoas, veículos e animais, a localização das defesas, etc. Já a
“fundação” implica um substrato anterior, nem sempre aparente
nessas eleições, que explica e justifica a existência do núcleo em
função de outros dados, ligados seja à conjuntura política,
econômica e social, seja a outros fatores” (KHEL. 2005, p. 101)

Ao contrário do planejado, poucas famílias com as características
ideais se instalaram em torno da Represa Guarapiranga, tornando-se esta,
um espaço de ocupação dos trabalhadores da região de Santo Amaro e de
novos loteamentos, desta vez, industriais. Aos poucos os bairros se
organizaram próximos às estradas, em loteamentos irregulares e sem maior
infra-estrutura de urbanização.
O investimento desta região como pólo industrial foi elemento em
torno do qual a povoação e urbanização desta região se deu, desde a
década de 70.

Sem dispor de infra-estrutura urbana, de equipamentos sociais e
distantes do transporte coletivo, grande número de trabalhadores
auto-construíram suas casas em lotes, na maioria das vezes ilegais, e
compradas através de longos financiamentos. (SÂO PAULO, 2010,
p.01)

Ainda segundo dados da Prefeitura Municipal de São Paulo (2010), a
população desta região cresceu de 30 mil habitantes em 1960, para 261.230
em 1980, e, atualmente são 672.901 pessoas. Desde 1975 a ocupação
urbana está, oficialmente, regularizada por Leis de proteção ambiental
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zoneamento industrial. Se isto conseguiu fazer barra à expansão industrial,
não foi suficiente para conter a ocupação humana na região.
É que São Paulo foi fundada na intenção de acolher e reunir nações. E

“o rito de fundação é também a “profecia” essencial, no sentido de
que constitui a essência da cidade, que ela manifestará no decorrer
de sua existência e de sua história, desdobrando-a indefinidamente
no tempo e no espaço, até a totalidade do seu ciclo de existência”
(KHEL. 2005, p. 106)

A profecia da cidade de São Paulo engendra, por si, a multiplicidade
de dispositivos18 que estabelecerão as desobediências possíveis a cada
grupo, de modo que a utopia de uma cidade só para os “eleitos” pelo neoliberalismo escapará ao seu controle.
No fracasso dos projetos políticos para a região da Capela do Socorro
e no prosseguimento da ocupação humana deste território encontramos o
ponto de intercessão entre a história oficial e as histórias das famílias que aí
encontraram moradia, trabalho desde 1960. A partir daqui as duas fontes de
saber sobre estas terras e estas gentes se entrelaçam.

A Capela de muitos: histórias na História.
A história de fracasso do projeto inicial para Capela do Socorro, como
região aprazível para o descanso de classes sociais privilegiadas paulistanas,
constitui uma história a ser melhor investigada. Quais interesses teriam, nos
bastidores políticos e econômicos, colocado em suspenso a transferência
social deste grupo para estas paisagens?
Na verdade, os deslocamentos dos poderes (econômico, político e
social) por uma cidade não ocorrem ao acaso. Estão entrelaçados e
compõem um balé em que as luzes da ribalta dos investimentos públicos
não perdem os personagens principais de vista. E se as classes de alto poder
aquisitivo pareceram não se interessar em vir residir ou descansar no entorno

TESHAINER (2006, p. 49): “discursos, instituições arquitetônicas, decisões regulamentares,
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, preposições filosóficas, morais e
filantrópicas”.

18
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da Represa Guarapiranga, houve um outro interesse deste mesmo grupo por
estas paisagens?
O segundo movimento de investimento público em urbanização nesta
região foi para atender ao novo movimento de expansão industrial de São
Paulo. Isto é característico dos tempos de industrialização não apenas desta
cidade, mas do país.

A configuração atual da região metropolitana de São Paulo é o
resultado, em grande medida, de um processo socioeconômico que
remonta a meados do século XX. De forma resumida, a
industrialização da região Sudeste do país a partir dos anos 1950 foi
um dos fatores geradores do forte processo de migração, sobretudo
de nordestinos que fugiam de situações de pobreza em busca de
trabalho e renda. No Sudeste, eles encontraram empregos nas
indústrias nascentes, na expansão da construção civil, nos domicílios
das classes média e alta, no pequeno comércio de bairro ou no
comércio ambulante das zonas de maior fluxo urbano. Se do ponto
de vista do emprego e da renda houve um ganho em relação à vida
anterior, um dos corolários da migração foi a ocupação das regiões
periféricas das grandes cidades; em São Paulo, os migrantes foram
mais em direção às Zonas Leste e Sul, onde encontraram péssimas
condições de habitação nas áreas de expansão da mancha
urbana3. (TIARAJU. 2008, p. 110)

Os

questionários

aplicados

na

pesquisa

do

M.A.P.A.

com

a

Comunidade, que totalizaram 45 entrevistas, trazem esta história na voz
daqueles que aqui se instalaram como puderam. Há os que a história oficial
identifica como primeiros moradores da região:

“a comunidade é antiga, mais ou menos 90 anos, e surgiu como local
de moradia construído pelas indústrias para os seus funcionários”

Há também os representantes dos retirantes nordestinos em busca de
uma nova vida:
“pessoas vieram do nordeste e invadiram este terreno”

Muitas foram as formas de ocupação da região. Os que para aqui
vieram encontraram, especialmente, loteamentos, regulares ou clandestinos
(fazendas, chácaras, brejões), vieram de outras regiões de São Paulo
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(expulsos por processos de urbanização que não os contemplava, nem
desejava),

compraram

apartamentos

em

conjuntos

habitacionais

(financiados pelo antigo Banco Nacional de Habitação), ocuparam áreas
na mata e às margens das Represas.
As comunidades entrevistadas, em sua maioria não são ocupações
recentes, possuindo no mínimo 10 anos de existência. Trazem em sua história,
outras histórias, a de cada uma das famílias que aqui chegaram e/ou que
aqui se formaram. Na Figura 12 podemos observar as informações referentes
a isto.

Fig. 12: Tempo de Existência das Comunidades
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010.

A maior parte das comunidades está no grupo dos quais possuem
entre 30 e 39 anos, sendo que o segundo maior grupo existe há ainda mais
tempo, entre 50 e 59 anos. Há moradores que ainda trazem na memória,
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vivida ou contada pelos mais antigos, tempos em que a Capela do Socorro
era algo distante e diferente da cidade de São Paulo:

“antes era zona rural de São Paulo, uma fazenda dos Reimberg, que
lotearam irregularmente e venderam, na década de 70; foi então que virou
favela. Até 1933 as ruas eram de terra, as favelas não mudaram muito,
apenas foram urbanizadas, as ruas viraram avenidas”

“as principais mudanças ao longo dos tempos foi o aumento da população,
do tráfico de drogas e bares”.

É interessante observar que 11% não soube informar há quanto tempo
a comunidade existe, alegando ela ser “tão antiga...”. Uma possibilidade
disto ter acontecido pode ser o fato de que, enquanto 29% das
comunidades existem há pelo menos 30 anos, entre os entrevistados são 16%
os que residem aí há tanto tempo. Na

Figura 13 observamos tais

informações:

Fig. 13: Tempo de Residência dos Entrevistados do Questionário Comunidade
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010
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Considerando que o critério maior para convidar uma pessoa para ser
entrevistada pelo MAPA era a sua capacidade de oferecer informações
sobre o fenômeno da ESCCA, pessoas de idades as mais diversas foram
contatadas, sempre acima dos 16 anos. Isto pode explicar porque apenas
2% deles residem há pelo menos 50 anos e por outro lado justifica o fato de
que a maior parte (69%) resida aí entre 10 e 39 anos. Deste modo, o grupo
entrevistado se apresenta com uma capilaridade rica, pelo acesso
diversificado que possui. A riqueza de tais recursos deverá se entrelaçar
àqueles que os atores sociais dos outros tipos de questionários portam.
Olhares tão diferentes, entretanto, trouxeram um território com uma
mesma história: pessoas em busca de onde morar na imensa São Paulo e
que encontraram nas margens das Represas lugar para seus planos de vida.
Segundo a Prefeitura de São Paulo (2010), em 2008 a ocupação
urbana na Capela do Socorro possuiria em sua composição 116 favelas (7%
das favelas da cidade), em 2010 o cálculo ainda não foi refeito, mas
segundo a mesma fonte no ano de 2000 de 10 a 30% da população residia
em favelas. Neste mesmo ano a população era estimada em 563.922 mil
habitantes. O mapeamento realizado pela Secretaria Municipal

de

Planejamento (SEMPLA) apontava, em 2000, uma área tão extensa de
vulnerabilidade social muito alta (Figura 14) que coloca a questão se a
realidade de extrema pobreza desta região não seria ainda mais grave do
que os dados oficiais e mais atuais permitiriam e permitem identificar.
Atualmente a população está contabilizada em 642.819 pessoas.
Infelizmente, demais dados não se encontram também atualizados. Deste
modo, apresentaremos aqui os dados possíveis, os encontrados nos sites
oficiais do Poder Público, Prefeitura Municipal de São Paulo, Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), além de alguns dados produzidos por um
movimento de entidades, o Movimento Nossa São Paulo. Somados a estas
fontes, trazemos

também

questionário Comunidade.

as falas dos moradores entrevistados no
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Fig. 14: Mapa da Vulnerabilidade Social de São Paulo
Fonte: Sempla, 2010

Percebe-se que, em extensão territorial, a região da Capela do
Socorro possui a maior área com as pessoas vivendo em tais condições.
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Na particularidade de cada caso reproduz-se, entretanto, uma crise
que é do planeta segundo Davis (2006), e que já possui 200 anos de história.
São cerca de 200 mil favelas no mundo, provavelmente, com população
entre algumas centenas a mais de 1 milhão de pessoas em cada uma. Ele
aponta a existência de “megafavelas”, que surgiriam quando “bairros
pobres e comunidades invasoras fundem-se em cinturões contínuos de
moradias informais e pobreza, em geral na periferia urbana” (DAVIS. 2006,
p.37).
Tais características se apresentam na imagem que o mapa da
vulnerabilidade social conta, e se confirma nas entrevistas realizadas com a
Comunidade.

Ao ser perguntado sobre as mudanças ocorridas em sua

comunidade nos últimos anos, a maior parte considera que foram as
condições de urbanização as mais significativas (pavimentação, luz, água e
rede de esgoto; em especial).
Interessante, entretanto, apontar que em nosso cotidiano de trabalho
neste território, é quase certo que, em algumas regiões da Capela do
Socorro, quando uma pessoa afirma ter luz, água tratada, rede de esgoto;
estes serviços, na verdade, são obtidos através do chamado “gato”

19

e não

de urbanização efetivada por políticas públicas do Estado. Por comunidade
pavimentada, por exemplo, muitas pessoas consideram como tal, as “vielas
cimentadas, construídas em mutirões da comunidade”. O que é tomado
aqui como “realidade” é o fato de a terra, chão batido, haver sumido de
sob os seus pés.
Seria possível pensar uma lógica da “informalidade” a partir da qual se
daria a análise sobre o acesso da população aos direitos fundamentais. Isto
poderia vir a ser efeito do longo período de pauperização e exclusão social,
nos quais a categoria informal com que as possibilidades de trabalho se
apresentam à maior parte da população se estenderia ao acesso a outros
direitos. Um fator que pode vir a confundir a própria capacidade de

19Situação

em que os moradores de um mesmo espaço utilizam em conjunto recursos tais
como água, luz, TV a cabo, internet.
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diagnósticos sociais das diversas instâncias de produção de conhecimento
e/ou políticas públicas, caso as estratégias metodológicas o desconsiderem.
Uma pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência20 e Movimento Nossa
São Paulo (2009)21, com 1512 pessoas entrevistadas,

29% da amostra

residentes na zona sul de São Paulo e 7% destes é da Capela do Socorro, em
um grupo do qual participam também pessoas da subprefeitura Cidade
Ademar. Nesta pesquisa foi perguntado se os serviços e benfeitorias (Figura
15) existiam no bairro e na casa em que moram, os resultados para o mês de
dezembro de 2009 são apresentados abaixo:

Serviço essencial

Presença no bairro/
Presença em casa (%)

Água encanada

100

Ligação à rede de esgoto

96

Fossa séptica

27

Coleta de lixo

98

Ligação à rede de energia elétrica

91

Gás encanado

15

Figura 15: Acesso a Serviços Sociais em São Paulo
Fonte: IBOPE Inteligência e Movimento Nossa São Paulo, 2010

Por sua vez, as informações apresentadas pela Prefeitura de São Paulo
sobre as condições destes mesmos serviços na região da Capela do Socorro,
a identificam como uma das mais precárias da cidade. Isto pode ser
observado nas Figuras 16, 17, 18, 19.

Instituto Brasileiro de Opinião Publica e Estatística. O IBOPE Inteligência realiza estudos
customizados, qualitativos e quantitativos, fornecendo relatórios diagnósticos e estratégicos,
de acordo com as necessidades dos clientes.
21 Em parceria em pesquisa para construção dos Indicadores de Referência de Bem Estar do
Município
20
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Fig. 16: Domicílios sem Rede Canalizada de Água
Fonte: SEMPLA, 2010
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Fig. 17: Domicílios Sem de Rede de Esgoto
Fonte: SEMPLA, 2010
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Fig. 18: Domicílios sem Coleta de Lixo
Fonte: SEMPLA, 2010

A prefeitura possui informações não apenas da ausência destes, mas
também sobre os efeitos disto no cotidiano da população. As Figuras 19, 20
apontam mais uma vez a região da Capela do Socorro com condições de
vida fragilizadas pela ausência do Estado.
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Fig. 19: Domicílios Permanentes com formas nocivas de Abastecimento de Água e
Saneamento
Fonte: IBGE, 2000
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Fig.20: Domicílios Permanentes com forma nociva de Destinação de Lixo
Fonte: IBGE, 2000

Ora, os dados de ambos os diagnósticos sobre a vida na cidade
paulistana

são

curiosamente

opostos.

Ainda

que

considerarmos

as

diferenças metodológicas entre entrevistar uma amostra de 1512 pessoas
(IBOPE/Movimento Nossa São Paulo, 2010) e o levantamento de informações
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sobre serviços públicos da Prefeitura quanto em relação aos seus 11.037.593
de habitantes.
A hipótese de ser fundamental considerar a referida extensão da
compreensão do “acesso informal” a direitos como “acesso possível e real”
à análise das condições de vida nas comunidades, toma relevância no fato
de as pessoas precisarem passar a tolerar como “vida possível” uma
realidade que deveria ser radicalmente inadmissível.
Os encontros e desencontros entre tais diagnósticos e o cotidiano das
comunidades desta região podem ser visualizadas pelas Figuras 21, 22, 23 e
24 ou na fala de um dos representantes das comunidades:

“a avenida é asfaltada, já as vielas foram cimentadas em um mutirão dos
moradores. Há água tratada, mas a maior parte da comunidade possui
ligação clandestina. Não são todas as casas que possuem tratamento de
esgoto, a coleta de lixo é organizada em caçambas onde o caminhão não
chega. O transporte urbano é distante. Não há UBS, nem segurança, nem
assistência social”
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Fig. 21: Jardim Casto Alves – Distrito do Grajaú - Capela do Socorro
Fonte: CEDECA Interlagos, 2008

Fig. 22: Comunidade 19 – Distrito da Cidade Dutra - Capela do Socorro
Fonte: Douglas Mansur/Novo Movimento, 2008
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Fig. 23: Parque Cocaia – Distrito do Grajaú - Capela do Socorro
Fonte: CEDECA Interlagos, 2008

Fig. 24: 19 - Comunidade da Capela do Socorro
Fonte: Douglas Mansur/Novo Movimento, 2008
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Um morador conta:

“quando chegamos na comunidade não existia luz, esgoto, asfalto, água
encanada, foi se desenvolvendo aos poucos. As principais mudanças
observadas ao longo dos anos foi a construção de muitos condomínios,
estação de trem, creches, escolas e posto de saúde”
Sim, de fato o poder público se instalou no território da Capela do
Socorro, em algumas áreas. Se tanto quanto deveria e deve, é a discussão
sempre posta por aqueles que defendem justiça social e que compreendem
o Estado como espaço político de todos; com o dever de estabelecer
relações políticas e econômicas que resultem em uma sociedade em que
desigualdade social não seja homônima de exclusão social.

Em cada espaço, fazendo laços.
Apresentadas as comunidades entrevistadas, no que diz respeito às
condições básicas de urbanização, analisemos as condições de inserção
social que crianças e adolescentes encontram aí.
A exploração sexual comercial não acontece descolada das
características sócio-políticas locais. Mas, nestas comunidades não há
ausência absoluta do Estado. Ainda que insuficiente, há uma rede de
atores/instituições públicas de saúde, educação, segurança pública,
movimentos sociais que atuam neste território. Esta rede, entrelaçada às
conjunturas familiares e comunitárias, engendrará um campo social que
acolherá,

sustentará

ou

erradicará

determinadas

práticas

sociais,

materializando horizontes éticos aí presentes. Entre estas, é necessário
registrar a violência sexual contra crianças e adolescentes, dentre elas a
exploração sexual comercial, principal objeto deste projeto.
É bem verdade que capacidade de diagnóstico, acolhimento e
intervenção desta rede de atores sociais do poder público, bem como dos
movimentos sociais, se sustentará em alguns fatores, e não exclusivamente
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em sua existência jurídica. Esta última é atestada não apenas pelo próprio
poder público, mas também pelos moradores. Sobre estes outros elementos,
conversaremos agora.
Ao serem perguntados sobre em quais atividades os jovens estão
inseridos na comunidade, as respostas são semelhantes, em sua maioria:

“há escolas, mas os jovens não possuem trabalho, cultura ou lazer, quanto
ao esporte jogam futebol. As vielas não são pavimentadas, toda a
comunidade tem água tratada, perto da favela o esgoto cai no córrego, a
coleta do lixo não atinge as vielas, há uma UBS, não existe segurança
pública. O serviço de assistência social é feito pelo Conselho Tutelar e fica na
subprefeitura”

“os jovens só freqüentam o ensino fundamental e médio, a maioria trabalha
em comércio e fora do bairro, pouquíssimos jovens freqüentam atividades do
CEU, como lazer a atividade é o campo de futebol para os meninos e os
bailes funks para as meninas”

A pergunta oferecia algumas possibilidades de atividades de inserção
social para os jovens: educação, trabalho, cultura, lazer, esporte. Por
atividade de inserção social estamos recortando alguns dos espaços em que
as crianças e os adolescentes se encontram e experienciam as normas
sociais. O que está aqui posto é uma concepção de criança e adolescente
como sujeitos, e não como “indivíduos incompletos” em processo de
formação no qual visam um dia ser sujeitos plenos, de capacidades e de
direitos. A presença das crianças e adolescentes em tais implica isto sim, em
construir também novas formas de apropriação das normas sociais do que
apenas aprender as existentes.
É como sujeito social que a participação de crianças e adolescentes
precisa ser pensada a presença destes em tais espaços de inserção social.
A Figura 25 apresenta os dados quantitativos das falas acima.
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Fig. 25: Atividades de Inserção Social na Comunidade
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

A atividade de inserção social mais citada é a Educação, com 28% do
total de respostas. De fato, este ator social é um dos que possui maior
capilaridade no território. Seu espaço físico também é apontado como um
dos poucos para práticas de esporte e/ou lazer. Isto aponta a rede de
educação pública como um ator social de fundamental importância no
enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, nesta
região. Sua proximidade com o cotidiano das comunidades, potencializa o
seu poder de diagnóstico e de intervenção.
Sua presença é identificada a todo o momento pela comunidade
como o espaço mais importante para inserção social, das crianças e
adolescentes:

“os jovens só estão inseridos na escola; não há trabalho, cultura, lazer ou
esporte para eles. Há ruas sem asfalto, o terminal de ônibus é longe, o
atendimento à saúde é precário, todas as escolas são em bairros vizinhos, o
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batalhão está sem viatura, não tem assistência social, infra-estrutura
comercial.”

“os jovens estão inseridos na educação (ensino e oficina nas escolas)
trabalham como motoboy, em firmas e casas de famílias”

Entretanto, o que havíamos apontado anteriormente fica aqui
explicitado: a presença jurídica e institucional não garante a ação de
agente de transformação social. Nem esta e nem a presença isolada de um
dado ator social. A aposta é no trabalho em rede.
Sobre a função social da Escola e da Educação, e os delicados limites
entre as funções específicas e amplas desta, poderemos conversar com
maior detalhe quando nos deparamos com os dados obtidos junto às
entrevistas realizadas com este ator social. Por enquanto, ouçamos um
morador localizar a escola, em sua comunidade:

“os jovens estão inseridos na escola metade do período e a outra metade no
Projeto Sol ... as atividades de lazer são: soltar pipa, projeto sol, sentar na
praça e fumar maconha. Como esporte há apenas os que jogam futebol. A
comunidade é atendida por duas UBSs próximas, há uma delegacia em
outro bairro e a assistência social está localizada na subprefeitura”.

“os jovens dali estão inseridos em atividades de lazer e cultura através de
atividades e festas que freqüentam em uma praça do bairro vizinho e uma
casa de show, próxima ao bairro. Lugares que são focos de prostituição22 de
adolescentes”

22

Termo utilizado pela pessoa entrevistada.
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“os jovens freqüentam a ‘sedinha23’ (alfabetização), o trabalho mais comum
é o tráfico. Não há atividades de cultura e como lazer e esporte, participam
de atividades na ‘sedinha’”

Este depoimento aponta, além da escola, outras atividades de
inserção. A segunda comentada é a do lazer. Segundo maior grupo a ser
citado, 25%, é rapidamente traduzido, por este entrevistado e pelos demais:
soltar pipa, jogar futebol (nas ruas, nas quadras, nos campos de várzea,
áreas às margens da represa), baile funk, fumar maconha, casas de show,
bares, rua de lazer. Estas atividades foram muitas vezes citadas em conjunto
com outro grupo: esportes.
No grupo das atividades esportivas, com 22%, foram citados: futebol,
basquete, skate, atividades físicas na quadra do Parque Linear e da Robert
Kennedy, soltar pipa, bola de gude, capoeira, natação no CEU, brincadeiras
de rua, atividades nas quadras das escolas que permanecem abertas
durante o fim de semana (ou no caso de ocupação pontual pelos jovens,
quando estas estão fechadas) e tênis (atividade paga em um clube
próximo).
Mais uma vez aparece a concepção de “acesso informal” a direitos
sociais. Isto porque a maior parte de todas estas atividades não se dá pela
via da efetivação de políticas públicas que atendam estas comunidades, e
suas crianças e adolescentes, de modo a garantir direitos. Mesmo no caso
da rede da Educação, com sua capilaridade institucional e tendo sido
referida o maior número de vezes, como dissemos anteriormente, seria
preciso uma discussão específica sobre as funções sociais deste ator social e
os modos como tem sido possível sustentar esta. Analisadas tanto as
condições de atendimento quantitativo quanto qualitativo desta rede de
educação, teríamos condições de pensar se o acesso nomeado ainda
aconteceria na lógica da “informalidade” aqui nomeada como direito

‘Sedinha’ – nome geralmente dado às sedes de associação de moradores, salões de
igrejas, etc.

23
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efetivado, na lógica da proteção integral de direitos de crianças e
adolescentes.
Os outros dois elementos, trabalho e cultura, permitem observarmos
com ainda maior clareza que na ausência do “acesso formal” aos seus
direitos, os jovens são obrigados a transitar pela cidade no que vai lhes
restando como possibilidade, informal, de acessar o que é do seu direito.
Mais uma vez buscamos as informações que a prefeitura de São Paulo nos
oferece sobre os investimentos públicos na área da Cultura e do Trabalho.
(Figura 26)
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Fig. 26: Teatros em São Paulo
Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2006

Infelizmente, tal qual com outros equipamentos públicos, os teatros da
cidade estão concentrados na região central da cidade. Este é um
exemplo, afinal, o teatro não comporta todas as possibilidades de produção
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artística, entretanto, sem dúvida é um dos espaços oficiais e mais
significativos de nossa cultura ocidental.
As informações acerca das possibilidades de trabalho são ainda mais
preocupantes. A Figura 27 nos permitirá fazer encontrar as informações que
a comunidade nos ofereceu sobre ausência de oportunidades de trabalho
para os jovens e o que o próprio Estado divulga.

Fig. 27: Taxas de Desemprego por faixa etária em São Paulo
Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2006

Ao serem perguntados sobre o acesso pela via do trabalho, a
comunidade foi quase unânime: não há trabalho para os jovens, e não
poucas vezes afirmou: é o tráfico o mercado que mais emprega a
juventude, desde cedo. Quanto à cultura, a quase unanimidade reaparece:
não há atividades de cultura na região que se enderecem às crianças e aos
adolescentes. De fato, o gráfico acima (Figura 26) não apresenta
informações que nos levem a pensar outra coisa que o grupo de jovens (16 a
29 anos) é o que mais sofre com a ausência de oportunidades de emprego.
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É neste contexto que as atividades existentes nas comunidades que
conciliem, de algum modo, lazer, esporte ou cultura, ainda que signifiquem
uma aproximação com o tráfico, com a violência sexual, e em especial com
a exploração sexual comercial; sejam consideradas como espaços de
convivência e de inserção social cotidianos, como que num apagamento
dos riscos que aí um sujeito corre. É como se fôssemos

mergulhados em um ambiente de incerteza generalizada que
perturba nossas balizas de realidade e apaga os limites do mal. O
outro nome da angústia é, portanto, insegurança (...) trata-se de
insegurança no plano social, como a que vivemos hoje em nossas
cidades (...) a realidade se esfumaça (VIEIRA, 2008, p. 27)

Este apagamento produz alguns efeitos paradoxais. Observamos que
ao informarem sobre as atividades de inserção social, aparecem não
apenas a presença ou ausência de equipamentos, os moradores também
percebem os efeitos deste “acesso informal” aos seus direitos, desta
intercessão em que se convivem o lazer, a educação, o trabalho, violência.
É aí que a exploração sexual possui maior visibilidade. Mas ela não toma,
necessariamente, o caráter de uma grave violação de direitos. Não.
Permanece sob um véu do apagamento dos limites do mal. Acontece, e só.
Percepção não apenas da comunidade, mas também de outros atores
sociais, como teremos oportunidade de discutir.
Isto nos encaminha à próxima questão da entrevista: a principal forma
de violência identificada pelos moradores.

São muitas as violências
O

sentimento

de

insegurança

social

não

é,

na

atualidade,

exclusividade de nenhum grupo social. Tem sido feitos esforços para
compreender

o

fenômeno

da

violência

social,

não

como

um

acontecimento isolado e particular, mas como questão do coletivo. Isto
porque
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Focalizar a atenção nas violências individuais, “privadas”, segundo a
expressão de Wievorka (2004), bem como em seus autores
equivaleria a esquecer e a fazer com que sejam esquecidas as
violências exercidas pelas próprias instituições – estatais, espirituais,
culturais ou econômicas – sob o manto de sua suposta legitimidade,
assim estimulada, na qualidade de garantidores da ordem e da paz
civis. Mas essa pretensa “privatização” da violência é, em grande
parte, um engodo. (LEVY. 2004, p. p193)

Deste modo, as violências aqui nomeadas pela comunidade deverão
sempre ser consideradas como tendo duas perspectivas, necessariamente:
uma configuração particular àquela comunidade e uma manifestação de
um campo de violência social muito mais amplo. Isto possibilitará articular
ações de enfrentamento que se destinem:
• às crianças e adolescentes vítimas de tais violências;
• às crianças e adolescentes que apesar de não terem sido diretamente
violentadas, podem encontrar-se fragilizadas frente aos modos como
a violência sexual se apresenta em suas vidas;
• à comunidade, que percebendo a ocorrência da violência sexual
contra suas crianças e seus adolescentes, ou não percebe isto como
fenômeno inadmissível a ser enfrentado, ou não consegue mobilizar os
recursos necessários para impedir que continue a ocorrer.
A Figura 28 apresenta os tipos de violência apontados pelos
moradores, bem como o número de vezes em que foram citados:
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Fig. 28: Principais Formas de Violência na Comunidade
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Um elemento significativo apontado nas Figuras 27 e 28 é presença
marcante de duas das categorias de violência na comunidade: drogas (se
referindo aos possíveis comportamentos violentos em decorrência do uso)
(19%), e tráfico (24%).
Poder-se-ia ter construído uma única categoria para estas violências,
com qualquer uma destas nomenclaturas; preferimos manter a distinção
entre as duas, por nem sempre os moradores, ao se referirem às drogas
como a principal violência, identificarem-na como ação criminosa do
tráfico, mas sim às pessoas que, sendo usuárias e em função da
dependência química chegavam a participar de atos de violência ocorridas
na comunidade. Ao nomearem tráfico, como violência, fazem referência a
ações violentas geradas por uma rede criminosa local de modo direto.
Deste modo, resguardada a dimensão ampla e complexa do debate
em torno do fenômeno da drogadição na atualidade, mantemos as duas
categorias, mas compreendemos que fazem parte de um universo
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aproximado. Isto permitirá, ao mesmo tempo, compreender a trama de
violências na comunidade e buscar formas de intervir que não se limitem a
criminalizá-la. Ao contrário, percebê-la como sujeito social24, que, como tal
não está reduzida a existir nos moldes das propostas, que a rede local do
tráfico de drogas ou a rede pública que o Estado constitua, oferecem. É
sujeito de sua história, ao qual qualquer rede social deve não tomar como
objeto de ações e projetos, mas antes, como parceiro imprescindível. Não é
para a comunidade, é com a comunidade.
Algumas das formas de violência, identificadas pelas pessoas que
responderam o questionário aplicado à Comunidade, foram interligadas
umas às outras. Uma informação que pode ser valiosa no trabalho de
construção de uma rede de enfrentamento.
Na Figura 29 podemos observar quais foram percebidas entrelaçadas
às outras.
Assalto

Assassinato

Brigas

Drogadiçã

ESCCA

o

Falta
de
acesso
à
direitos

Assalto

1

1

Brigas
Drogadiçã

1
1

1

o
Estupro

1

Tráfico

1

1

1

3

Fig. 29: Tabela Descritiva de relações entre as Principais Formas de Violência na
Comunidade
Fonte: CEDECA Interlagos

BARUS-MICHEL (2004, p. 58): “unidade auto-engendrada se exprime no reconhecimento
recíproco e no sentimento de pertencimento confirmado pelo emprego do “nós” (...) o
sujeito social apresenta características que o distinguem do sujeito-indivíduo (...) o sujeito
social não se define a partir de um substrato orgânico que garante a sua integridade. É tão
somente uma organização, uma unidade postulada, construída, que pretende servir de
garantia a si mesma.”
24
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Do total de 45 entrevistas realizadas com a comunidade no projeto
MAPA, 22,2%, espontaneamente, apontaram conexões entre as violências:
• 01 pessoa percebe o tráfico ligado à drogadição, como questão de
saúde.
• 03 pessoas, ao identificarem o tráfico como a principal violência, ligaram
isto à falta de acesso a direitos (“falta de recursos, não há unidade básica
de saúde, nem segurança, nem assistência social”. Outra pessoa: “há muito
tempo existia uma delegacia no bairro, hoje não há mais, facilitou o
aumento da venda de drogas”. Ou, ainda: “é o crescimento do tráfico de
drogas, roubos e assaltos. Os jovens só vão à escola, não há mais nada. No
trabalho só tem o tráfico de drogas, emprega muita gente”)
• 01 pessoa apontou o tráfico como principal violência e o ligou às brigas
que acontecem na comunidade (“a principal violência é a biqueira, eles
mantém uma relação violenta com a comunidade, algumas vezes ouço tiros
e as pessoas gritando”)
• 01 pessoa associou as brigas à drogadição (“são as brigas por causa dos
efeitos das drogas”)
• 01 pessoa identificou como principais formas de violência o assalto e o
estupro, e conectou estas à assassinatos – como forma de resolução destes.
(“há muito estupro, assalto. A comunidade resolveu isto fazendo justiça com
as próprias mãos, matou os estupradores, e os assaltos, lincharam alguns
assaltantes”)
• 01 pessoa afirmou que os assaltos são a principal violência e que isto se
deve aos usuários de pedra (crack).
• 01 pessoa percebeu duas violências principais: droga e “prostituição de
adolescentes” (“estas adolescentes são prostituídas por causa das drogas”)
• 01 pessoa, ao nomear a droga como a violência mais significativa
entrelaçada à assassinatos, como solução encontrada, por um determinado
tempo. (“são as drogas, muita droga. Não tem como fazer acabar, fazer
nada. Já foi pior, depois melhorou com algumas mortes”).
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• 01 pessoa identificou o tráfico como a principal violência e o associou ao
assassinato de jovens na comunidade. (“geralmente são envolvidos com o
tráfico e alguns morrem”)
Não poderíamos deixar de registrar neste relatório tais análises dos
moradores quanto às causas e aos efeitos das violências tidas por eles como
as principais, em suas comunidades. Além disso, também, merece destaque
a atual “sensação” de insegurança e violência generalizada no Brasil,
também muito alimentada e difundida pela mídia que faz alarde com certos
dados e certas informações sem muito refletir sobre os efeitos e
conseqüências dessa disseminação descontrolada.
A aposta deste projeto, desde o início, foi não apenas mapear o
fenômeno da ESCCA (Exploração Sexual Comercial de Crianças e
Adolescentes) na Capela do Socorro, mas também permitir que isto servisse
de trabalho de mobilização e articulação política dos atores sociais para a
construção de uma rede de proteção integral dos direitos de crianças e
adolescentes.
Sobre os modos como a comunidade tem se organizado para lutar
contra estas violências, encontramos ações corajosas, mas em sua maioria
isoladas. Tomando para si, algumas vezes, uma responsabilidade que é do
poder público. A Figura 30 apresenta as ações de enfrentamento citadas
pela comunidade:
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Fig. 30: Ações de Enfrentamento da Comunidade às Principais Violências - %
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

A distribuição das ações de enfrentamento levanta algumas questões.
Primeiro observa-se que as ações diretamente relacionadas às
principais

violências

presentes

na

comunidade,

identificadas

pelos

moradores entrevistados, são muito diversificadas: abaixo assinado (2%),
contratar segurança particular (6%), denúncias individuais (4%), filmes na
escola sobre drogas (2%), justiça com as próprias mãos (2%), ocupar o
espaço público (2%), palestras (2%), pedir ajuda ao tráfico (2%), reuniões (2%)
e rezar (2%).
O caráter de tais ações chega a ser divergente. Não é de uma mesma
ordem fazer um abaixo assinado e entregar à subprefeitura e procurar ajuda
ao tráfico; ou ainda, contratar seguranças particulares e fazer justiça com as
próprias mãos. Também poderíamos nos perguntar se ações pedagógicas,
tais como as citadas (palestras e filmes em escolas), por possuir este caráter
“educativo”, no processo que se propôs e instalou, serem pensadas como
um mesmo grupo de estratégias.
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A questão maior é de que modo ações tão díspares puderam vir a se
colocar como possibilidade real de solução para os moradores. Talvez
pudéssemos pensar que
“Essa batalha, que se instaura aqui e ali – nas facções criminosas,
mas também nas famílias, nas escolas, nas ruas -, não tem lado,
mocinho ou bandido, nem heróis; só vencidos num campo sem
concentração, sem resistência, sem limites. Numa guerra assim, que
não se realiza em torno do Um, perde-se a estratégia, a tática e a
política habituais, e a solidão e o silêncio prevalecem sobre os
interesses coletivos. Paradoxalmente, num campo inteiramente
aberto e sem fronteiras, não há saída, todos estão encarcerados no
sem limite. A situação é de urgência.” (HOLCK. 2008, p. 19”)

A hipótese de Holck (2008) nos auxiliaria a compreender não apenas
de que modo o tráfico se apresenta como opção de ajuda aos moradores,
mas também os três grandes grupos de ações citados: nenhuma ação
(38%), não soube responder (13%) e com outros objetivos (23%).
Conversemos sobre de que modo pedir ajuda ao tráfico toma o
sentido de “solução possível”. Esta é uma idéia paradoxal já que ele ao
mesmo tempo é citado como uma das principais violências além de
também ter sido ligado aos maiores grupos de violências a serem
enfrentadas. É que a voz da urgência de solução, na ausência de amparo
às ações legítimas de busca por seus direitos via Estado (denúncias
individuais, abaixo assinado, procura pelas escolas), encontra acolhimento
no “fazer justiça com as próprias mãos”, ou nos recursos que a rede do
tráfico de drogas oferece. Isto faz pensar que estas opções não apenas são
viáveis, mas talvez sejam, as “únicas” possíveis, em alguns momentos.
É importante dar relevo ao “em alguns momentos”. Isto porque a
própria comunidade aponta outras “resistências sociais e políticas”. Na
urgência de não perder a estratégia, a tática e a política, de impedir que a
solidão e o silêncio bloqueiem os interesses coletivos, dão voz ao fato de que
não apenas sabem das violências no território, mas também que têm sabido
sobreviver em uma “guerra assim”. Contam-nos que são muitas as ações
“com outros objetivos”. Sim, para além de acabarem com a violência, os
objetivos são outros: uma comunidade viva, digna. Ver e viver no lugar em
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que reside há tantas décadas, perder o rótulo de lugar ruim, de campo de
guerra sem limites. Ser, de novo, lugar bonito e bom de viver.
Este grupo de ações traz em seu bojo, a criatividade que o cotidiano
exige e a lucidez do que não pode faltar: moradia, água encanada,
escolas, esgoto tratado, pavimentação, eventos em datas comemorativas,
construção de equipamentos públicos, escola de qualidade, título de
propriedade, luz, retorno de linha de transporte público, festas juninas para
obter verba para as escolas, limpeza das praças, eventos musicais, cursos de
inglês para a comunidade, ensaios para bandas, vielas coloridas, abaixoassinados para ampliar o transporte.

“a comunidade comprou um terreno que era esconderijo de drogas, faz
manutenção dos espaços públicos, ocupa espaços para não serem usados
pelo tráfico. Mais do que isto não dá para interferir”

Mais do que isto não dá. Mas isto é possível. Ao se descolarem de um
sentimento de impotência tem sido possível às comunidades empreenderem
algumas ações de enfrentamento à violenta realidade.

“o tráfico pode muito, mas não tudo. Ninguém pode. (...) torna-se
quase impossível definir o alcance de seu poder (...) trata-se de
insegurança no plano social, como a que vivemos hoje em nossas
cidades (VIEIRA. 2008, p. 27)

Quase impossível definir os limites da violência. No espaço que resta
entre tantas impossibilidades tem sido possível indignar-se, agir, lutar, manterse não apenas vivo, mas gente.
Se registramos aqui as tantas vezes em que a comunidade se encontra
desamparada nestas tantas lutas, é preciso fazer falar também as pessoas
que, representando o Estado nesta Capela do Socorro, compõem a rede de
atendimento, prevenção e defesa. Suas histórias também são muitas, suas
lutas também contam de uma coragem teimosa e de horizontes mais belos.
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CAPÍTULO 4
O ENCONTRO COTIDIANO COM AS VIOLÊNCIAS SEXUAIS
CONTRA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
A comunidade encontra as violências sexuais contra crianças e
adolescentes na informalidade do cotidiano.
Segundo as entrevistas com os moradores, as notícias dos casos de
violência sexual, muitas vezes invisíveis à maior parte das redes de proteção,
defesa, atendimento de direitos de crianças e adolescentes, circulam assim
nos territórios: “os vizinhos contam, é conversado na associação de bairro, as
crianças comentam; os adolescentes estão nas esquinas e nos bares; os
bailes funks e as boates estão por aí, por toda parte, pois são espaços de
lazer e cultura comuns; é comum ouvir falar.”
Eles sabem que há casos, mas não são todos que conseguem dizer
quantas são as crianças e os adolescentes violentados, quais suas idades,
sexo, local exato de exploração ou onde moram, ou ainda, quem são os
agressores/abusadores/exploradores sexuais. Ouçamo-los:

“são muitas, acontece todo dia”

“são ditos populares, os vizinhos contaram que há violência sexual com
meninas e meninos que tem entre 07 e 17 anos. Em casa acontece todos os
dias, fora de casa durante a semana de manhã ou à tarde. A exploração?
Todos os dias após as 23:00. Quem? Companheiros ou namorados da mãe,
estuprador, traficantes jovens”

“soube pela irmã que há casos, mas não tem certeza, um menino
entre 07 e 12 anos, foi o padrasto, de segunda a sexta pela manhã”
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“ouvi um comentário na comunidade de um caso de estupro e que a
segurança pública é conivente com isto”

“toda a comunidade soube. Duas adolescentes foram estupradas na
praça da comunidade. E também teve duas adolescentes que foram
fotografadas por um adulto na escola, ele ficava na porta da escola e
convidava as meninas para ir na casa dele; foram feitas fotografias delas
nuas e colocadas na internet. Este homem sumiu de lá.”

“na vila tem muitos casos de abuso sexual, exploração sexual
comercial e de pornografia infanto-juvenil. Isto ocorre à noite”

Entre os atores sociais das redes de atendimento e prevenção, e, de
defesa e responsabilização foi mais comum do que imaginávamos a
ausência de registros sistematizados de casos de violência sexual contra
crianças e adolescentes. Poucos atores sociais possuíam registros exatos a
respeito do número de casos, do sexo das crianças e adolescentes
violentados, da idade em que isto aconteceu, dos autores destas violências,
dos locais, bem como dias e horários em que o fenômeno aconteceria.
Pensamos que esta é uma informação importante: a inexatidão
com que estes dados são passíveis de serem colhidos em um mapeamento
do fenômeno de violências sexuais contra crianças e adolescentes.

As violências sexuais
Quanto ao que às categorias de violências sexuais com as quais
trabalhamos, discutimos no Capítulo Campos Conceituais. Neste momento,
portanto, nos endereçamos diretamente aos dados obtidos a partir do
Projeto MAPA.
Aqui estão os dados que, a partir dos questionários e dos diários de
bordo da equipe, foi possível registrarmos. A Figura 31 apresenta os casos
identificados, separados por tipo de violência sexual:
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Fig. 31: Casos Identificados de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes –
Questionários e Diários de Bordo
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Foi identificado, então, nas 74 entrevistas um total de 236 casos de
violências sexuais. Foram 155 casos de abuso sexual intrafamiliar, 36 de abuso
sexual extrafamiliar, 40 de exploração sexual comercial e 05 de pornografia
infanto-juvenil. Importante registrar a ausência de casos de tráfico para fins
de exploração sexual comercial ou de turismo sexual25.
Foi dito que identificar com exatidão o fenômeno violência sexual
contra crianças e adolescentes é das tarefas mais árduas. O processo de
tratamento dos dados obtidos nas entrevistas exigiu da equipe um manejo
no que diz respeito à sua quantificação, do seguinte modo: quando o
entrevistado conseguia dizer exatamente quantos casos de violência ele
25 Estas duas formas de violências sexuais, como foi discutido no capítulo “Campos
Conceituais”, apesar de ocorrerem nos grandes centros urbanos, como São Paulo, em
eventos de negócios, por exemplo ainda não é algo tão fácil de identificar. Outra hipótese
é que nas periferias dos grandes centros se manifestam de maneira diversa que precisam ser
melhor estudadas.
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podia afirmar, a quantificação seguia estritamente esta informação;
entretanto, quando ocorria de o ator social não ter esta precisão, mas
afirmava categoricamente a existência de casos de violência; isto foi
quantificado como 01 caso (tanto no documento questionário quanto no
diário de bordo). Esta decisão metodológica não é usual, entretanto
consideramos a responsabilidade ética e social em registrarmos na categoria
“casos

identificados”

todos

os

que

“assim

foram

nomeados

pelos

entrevistados”.
Para ilustrar a delicadeza e seriedade da situação, aqui estão
algumas das afirmações de casos de violência sexual contra crianças e
adolescentes na região e que, decidimos, não poderiam ser categorizados e
quantificados em outro lugar que não entre os casos identificados.

“são muitos casos de abuso sexual, exploração sexual comercial e
pornografia infanto-juvenil”
“há crianças”
“vários casos”
“os casos aparecem no dia a dia”

Assim, a figura 32 nos revela como estes dados puderam aparecer,
dentro desta “nova modalidade” de casos identificados.
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Fig. 32: Afirmação de Casos de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes –
Total de Entrevistas
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Deste modo, os casos aqui registrados que afirmam existir a violência
sexual tiveram como fonte 57% das entrevistas (18 questionários e 24 diários
de bordo), contra 43% (56 questionários e 37 diários de bordo) que afirmam
não haver nenhum caso de violência sexual contra crianças e adolescentes
na comunidade em que se encontra.
Abaixo a figura 33 nos auxilia a observar melhor estes dados,
dividindo

quantitativamente

o

número

de

casos

identificados

questionário e que apareceram como afirmados no diário de bordo.

no
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Fig.33: Identificação de Casos – Distribuição do registro dos dados entre Questionários
e Diário de Bordo da Equipe
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Como já apontado, a identificação dos casos se deu de duas
maneiras diferentes: a afirmação contundente frente a uma pergunta direta
do questionário e a afirmação discreta em algum outro momento da
entrevista (Diário de Bordo da Equipe).
Uma

outra

situação

encontrada

nestes

diários

merece

ser

destacada nesta análise. É que ao longo da entrevista, aconteceu de
algumas vezes o ator social entrevistado compartilhar com a equipe
algumas suspeitas26 de casos de violência sexual contra crianças e
adolescentes, na comunidade. Por vezes, relataram, por exemplo, que
crianças disseram em algum momento sofrer agressões sexuais, e contam
porém, que quando esta mesma criança é colocada na frente de seus
pais/responsáveis desmentia a história.

MICHAELLIS (2008, p.827): suspeita – desconfiança baseada em fracas provas, idéia vaga,
simples conjetura, suposição.

26
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Frente a este tipo de situação algumas coisas precisam ser refletidas
com muito cuidado: Será tranqüilo para uma criança (ou qualquer pessoa
vítima de alguma destas violências), na frente de seu possível agressor (a),
afirmar que sofre violência? Ainda neste sentido, como fica para ela o fato
de ter confiado algo desta natureza a alguém, que após ouvi-la, a coloca
em uma situação como esta? Sem a pretensão de receitar as formas como
devemos lidar com este tipo de situação, é que o trabalho em rede
(resguardado

o

sigilo)

poderia

dar

o

suporte

necessário

para

o

acompanhamento do caso. Refletir, discutir e apontar caminhos diante de
uma situação tão delicada como esta, não é nada fácil, pois envolve por
vezes toda uma relação familiar que deve ainda assim, ser preservada e
respeitada. Imaginemos que é sim uma situação de fantasia infantil. Como
seria para este pai/responsável, por exemplo, retomar sua vida após este
tipo de desconfiança dentro da família ou até mesmo da comunidade?
Estes diferentes modos de denunciar a suspeita da violência sexual
podem ser entrelaçados a alguns dos obstáculos iniciais para a realização
das

entrevistas:

receio

de

não

ser

mantido

o

sigilo

dos

dados

pessoais/institucionais, receio de represálias por parte da rede criminosa
autora das violências na comunidade, ausência de autonomia institucional
para informar diretamente à sociedade civil tais dados, desinformação
conceitual, desinformação sobre a ocorrência do fenômeno no território.
Há ainda um elemento que precisa ser levado em conta: o impacto
que lidar com estas violências provoca em cada pessoa, estabelecendo os
modos como esta aprende a lidar com esta realidade em seu cotidiano.
Não podemos excluir, inclusive, a possibilidade de que alguns dos atores
sociais entrevistados, terem em, algum período de suas vidas, sido vítimas
desta violência. Isso poderia lhe tornar especialmente fragilizado com esta
questão.

Estes modos particulares a cada sujeito, de lidar e de enfrentar a

violência sexual contra crianças e adolescentes, certamente influirão em sua
capacidade de identificar o fenômeno e de colocar-se em ação. Estes
limites não ficarão restritos à sua vida particular, reverberarão na
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capacidade da instituição em que esta se encontre, e que possa compor
uma rede de enfrentamento. Seria pueril imaginar que uma rede de
enfrentamento a estas violências, em que cidade for, seria construída e se
sustentaria plenamente em vetores puramente objetivos.
Pensamos que estes fatores todos podem contribuir para a
composição do véu espesso que torna invisível este fenômeno, não apenas
em

pesquisas

e políticas

públicas, mas

também

no cotidiano de

enfrentamento a tais violências.
Por outro lado, é promissor que a maioria dos entrevistados de
maneira direta ou através da nomeação de casos suspeitos, tenha de um
modo ou de outro relatado a violência que sabe e como a percebe. Neste
momento a equipe pesquisadora orientava sobre as formas corretas de
formalizar denuncias o que possivelmente não em todos os casos foi
realizada.
Na Figura 34 logo abaixo, apontaremos as entrevistas que afirmaram
com precisão haver ou não casos de violência sexual contra Criança e
Adolescentes.
Afirmam ou não afirmam

32; 43%

Entrevistas afirma a violência
Entrevistas não afirma a violência

42; 57%

Fig.34 Dos que afirmam ou não afirma haver violência sexual na comunidade
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010
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Foram 74 pessoas entrevistadas como já pontuamos, sendo que destas
32, (43%) disseram não poder afirmar nenhum tipo de violência sexual contra
crianças e adolescentes nas comunidades da Capela do Socorro. E 42
atores sociais (57%), afirmam contundentemente existir este tipo de violência
nas comunidades em que circulam na Capela do Socorro.
O processo de identificação das violências em uma região exige a
localização das portas de entrada27 destas. Os entrevistados das redes de
atendimento e prevenção, e, defesa e responsabilização identificaram suas
portas

de

entrada

nomeadas

na

Figura

35.

Fig. 35: Portas de Entrada de Casos de Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes –
Redes Atendimento e Prevenção, Defesa e Responsabilização
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

No grupo, Defesa e Responsabilização a grande porta de entrada é
o serviço de Disque Denúncia, discutido no capítulo em que discorremos
27 Termo utilizado para nomear os modos como os casos de violências chegam a uma
instituição qualquer.
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sobre o campo conceitual. É significativo que a forma mais utilizada para
denunciar casos de violência sexual, seja desta maneira. Situação esta, que
talvez ofereça maior proteção e sigilo.
Lembremo-nos de que o receio de represálias é um dos elementos
que surgiram entre atores sociais da comunidade e da rede de atendimento
e

prevenção.

Assim,

podemos

prever

que

a

rede

de

defesa

e

responsabilização, recebe denúncias da comunidade e possivelmente da
rede de atendimento e prevenção, pelo disque denúncia, para a
preservação de sua identidade.
Aqui a comunidade aparece em dois itens, de modo distinto:
enquanto

tal,

que

procura

pelos

atores

sociais

de

defesa

e

responsabilização, e através de plantões, situação em que também é a
comunidade que vem até o ator pedir por proteção. Ela, entretanto, não
aparece, mais uma vez, como ator social que junto com uma rede social
organizada pensa e constrói a proteção integral de suas crianças e
adolescentes.
O número de vezes em que o plantão é citado como porta de
entrada de casos de violência é significativo. Como veremos, há uma
grande dificuldade em saber com precisão dias e horários em que
acontecem as violências sexuais. Se a idéia do plantão é ter alguém com
completa disponibilidade para atender a comunidade, a qualquer hora ou
dia, então isto pode ser uma estratégia a ser disseminada e fortalecida em
outras redes específicas.
O Conselho Tutelar obteve a mesma cotação que a comunidade.
Isto pode apontar que este órgão seja uma conexão direta entre esta rede
constituída de defesa e responsabilização e a própria comunidade. É,
portanto, um ator social essencial no que tange as suas atribuições
preconizadas pelo ECA.
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No grupo Atendimento e Prevenção são dois os itens que
despontam como mais significativos: a demanda espontânea28 e o trabalho
que é realizado diretamente com crianças e adolescentes. Ou seja, talvez
possamos mesmo afirmar que uma rede possui maior chance de alcançar e
enfrentar o fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes se
tem no território seu campo principal de ação.
Apresentados os números gerais das violências sexuais identificadas.
Alguns atores sociais, também puderam informar características das crianças
e dos adolescentes que sofrem estas violências. A primeira delas é a faixa
etária. A Figura 36 traz o cruzamento de dados entre as violências sexuais
identificadas e a faixa etária.

Fig. 36: Violências Sexuais por Faixa Etária
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010-03-18

Por isto compreendemos as pessoas procurarem pelo ator social de modo espontâneo e
direto para atendimento e/ou orientação; e não como resultado de um encaminhamento
institucional.

28
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Deste modo, dos 236 casos apontados, os entrevistados souberam
informar a idade de 176 das crianças e adolescentes que sofrem ou sofrem
estes tipos de violências sexuais na Capela do Socorro.
Entre os 155 casos da violência sexual do tipo 1 (Abuso Sexual
Intrafamiliar) foi possível saber a idade de 103 das crianças e adolescentes
submetidas a este tipo específico de violência. Segundo os dados, a maior
incidência na região parece ser com crianças que possuem entre 07 e 12
anos de idade29, logo em seguida se encontram os adolescentes com
idades entre 13 e 17 anos, por último estão as crianças que possuem entre 0
e 06 anos de idade.
Já a violência sexual do tipo 2 (Abuso Sexual Extrafamiliar), dos 36
casos identificados em 29 é sabida a idade das crianças e adolescentes
envolvidas. São, em sua maioria com crianças que possuem entre 07 e 12
anos. O segundo grupo está na faixa etária entre 13 e 17 anos e, por último,
também foi relatado um caso de uma criança que possui entre 0 e 06 anos
de idade.
A violência do tipo 3 (Exploração Sexual Comercial de Crianças e
Adolescentes), com 40 casos identificados tiveram, destes, 39 em que foi
possível identificar a faixa etária das crianças e dos adolescentes. Não foi
nomeado nenhum caso de crianças entre 0 e 06 anos de idade. Entre as
idades de 07 a 12, ocorreram 06 casos. Já o grupo dos adolescentes, 13 a 17
anos, são 33 casos, portanto a maioria.
Por último, entre os 05 casos de Pornografia Infanto-Juvenil, 01 é com
uma criança entre 07 e 12 anos e 04 são com adolescentes que possuem
entre 13 e 17 anos.
Portanto, entre as quatro violências sexuais identificadas, de modo
geral, o grupo mais atingido segundo as informações ofertadas são as
crianças que possuem entre 07 e 12 anos de idade. Isto tanto porque estão
presentes em todos estes , quanto porque é mais numeroso, são 83 crianças.

29 Vale ressaltar que a referencia adotada de crianças até 12 anos e adolescente a partir
dos 13 anos é a referencia adotada pelo PAIR e seguida nesta analise de dados.
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Ao iniciarmos este relatório levantamos como uma das questões
mais importantes para compreender o fenômeno da ESCCA, o conceito de
gênero. Este debate permite discutir e colocar em questão a hegemonia de
um discurso social que permite aos homens autoridades, poderes e saberes
que só se legitimam em relações autoritárias e desiguais. Esta hegemonia do
discurso social masculino desqualifica o feminino e tem como um de seus
efeitos mais graves, afirmar as mulheres, desde a sua infância, como sujeitos
menores, e se assim “menos gente” então também “objeto”, que como tal
tem dono. Donos. Os homens.
Este debate é fundamental para compreendermos o alto índice
histórico de meninas, que assim compreendidas tornam-se algo fácil,
submisso e desprotegido das violências sexuais30. Tendo tudo isto em vista é
que fazemos questão de apresentar os dados resultantes do cruzamento
entre os tipos de violência sexual identificados e o sexo das crianças e
adolescentes atingidos por eles. Observemos estes dados na Figura 42.

É bem verdade que a violência sexual não é cometida apenas por homens. Infelizmente,
como comentamos no capítulo 01, não há dados já sistematizados suficientes sobre isto
para de fato visualizarmos a presença masculina e feminina como agressores sexuais. Como
vitimas, temos visto também a invisibilidade à que os garotos vêm sendo submetidos ao
longo da historia. Isso tem sido atualmente debatido, mas ainda carece de apuração do
olhar e uma leitura de que as violências contra este gênero não são tão facilmente
identificadas como tal, afinal “homens parecem ser preparados desde cedo para o sexo”.
30
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Fig. 37: Tipos de Violência Sexual por Sexo das Crianças e Adolescentes atingidos
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Do total de 236 casos foi possível identificar o sexo de 111 das
crianças e dos adolescentes vítimas de violência sexual.
No grupo vítima de abuso sexual intrafamiliar foi registrado, 45
femininos e 05 masculinos. O fato de em apenas 32,25% dos 155 casos
registrados ter sido identificado o sexo das crianças, faz reaparecer a
discussão sobre os riscos da ausência de um sistema de registros uniformizado
utilizado por todos os atores sociais que atendem e defendem crianças e
adolescentes. Foi observado que alguns atores sociais, em especial os do
grupo ‘defesa e responsabilização’ possuíam tais registros sistematizados,
mas mesmo neste grupo, percebemos que nem sempre o são de um mesmo
modo. O que dificulta um mapeamento que exija como fonte de dados,
não apenas um ou outro ator social, mas a rede interinstitucional e a própria
comunidade como um todo.
Voltando à violência intrafamiliar outra questão interessante é que este
tipo de violência, também constituiu o que teve a faixa etária mais
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facilmente identificada; entretanto, quando se trata de saber o sexo destas
crianças e adolescentes violentadas sexualmente na intimidade de suas
famílias, uma minoria é reconhecida. Foi comum os entrevistados nomearem
como criança, não identificando aí nem feminino e nem masculino,
portanto. Seria isto ainda um efeito do período em que a criança era tida
como ser assexuado; representante da angelitude humana?
Dos 36 casos de abuso sexual extrafamiliar, 17 são femininos e 04
masculinos. Neste grupo foi possível informar o sexo de 58,33% das crianças e
adolescentes. Poderíamos aventar a hipótese de que o fato de o agressor
sexual não ser da família da criança e do adolescente vítima, tornaria mais
fácil a identificação do sexo destes. Entretanto isto não se sustenta, tendo
em vista que o maior número de casos afirmados pelos entrevistados é de
casos que acontecem dentro de casa, cometidos por alguém que compõe
a família das vítimas; além disto a ESCCA tem no espaço público um de seus
locus privilegiado e na figura de pessoas estranhas às crianças e
adolescentes exploradas como agressor mais comum; e isto não parece
facilitar a visibilidade deste fenômeno.
Sobre esta violência, a ESCCA, o grupo feminino se destaca
novamente, são 34 casos. O grupo masculino possui 02 casos. Portanto, de
um total de 40 casos, 90% pôde ser distinguido entre feminino e masculino.
Quanto aos 05 casos de pornografia infanto-juvenil, as entrevistas
conseguiram identificar o sexo de 04 deles, sendo 03 femininos e 01
masculino.
A ausência de registros das informações que compõem o fenômeno
das violências sexuais contra crianças e adolescentes na Capela do Socorro,
e que estão em torno do fato da violência, foi dita neste relatório, desde o
início. O enigma de este ser um fenômeno observado por muitos que
transitam por esta região e, ainda assim, permanecer como violência
velada, ignorada por tantos salta aos olhos. Este elemento, a invisibilidade
deste fenômeno, é especialmente significativo no que diz respeito aos locais
em que acontece. É tão reduzido o número de vezes em que um
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entrevistado soube citar fosse o local de moradia ou o em que a violência
sexual ocorre que estas informações não permitem caracterizar os locais
nomeados como focos destas violências.
Mesmo a categoria Abuso sexual Intrafamiliar, a que mais facilmente
os entrevistados conseguiram identificar e caracterizar, quando se trata de
afirmar o local da moradia ou em que a violência ocorre, quase se dissolve
pelos 134km2 da Capela do Socorro. No que diz respeito às demais violências
sexuais, esta situação é ainda mais contundente.
A orientação sobre a formalização de denuncias acompanhou a
equipe pesquisadora ao longo do trabalho, e uma ação de ampliação do
conhecimento sobre estes serviços pelos entrevistados, foi resultado
alcançado de forma imediata.
O fenômeno das violências sexuais não é composto, de modo algum,
pela única informação sobre o lugar em que ocorre. Ao longo de todo este
relatório buscamos lançar luz sobre elementos que tecem a realidade social,
histórica, política, cultural e particular deste território.
Encontramos atores sociais de todos os grupos entrevistados que,
apostando, na mudança e na capacidade transformadora de pessoas que
se unem em torno de uma causa, que disponibilizam ao outro os recursos e
saberes que desenvolveu, como instrumento transformador da realidade
que não queremos, da violência que não admitimos.
Discutimos neste capítulo, até aqui, sobre o fenômeno das violências
sexuais contra crianças e adolescentes que os atores sociais entrevistados
afirmam, suspeitam, não conhecem. Este projeto, entretanto, teve como
objeto principal o monitoramento do fenômeno da exploração sexual
comercial de crianças e adolescentes e, como objetivo maior o fomento de
uma articulação política dos atores sociais desta região para a construção
de uma rede de enfrentamento à esta violência.
Após apresentação dos dados, na seqüência teremos de modo mais
descritivo e reflexivo, relatos sobre o desenrolar da pesquisa, os chamados
“diários de bordo”.
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CAPÍTULO 5
DIÁRIOS DE BORDO DA EQUIPE

Como foi dito no capítulo Percursos Metodológicos, as entrevistas
realizadas durante o mapeamento do fenômeno sociológico de violência
sexual contra crianças e adolescentes, em especial, a exploração sexual
comercial, geraram três documentos distintos: as sínteses individuais dos
questionários, tabulação dos dados e análise destes, e os Diários de Bordo
da Equipe.
A análise dos dois primeiros constitui a matéria principal do Capítulo
Resultados. Consideramos, entretanto, que o documento Diário de Bordo da
Equipe merecia um capítulo à parte.
O motivo para tal é que este documento permitiu uma discussão
bastante específica, sobre o processo de mapeamento em si e também
acerca

dos

dados

sobre

as

violências

sexuais

contra

crianças

e

adolescentes.
De início, gostaríamos de estabelecer alguns marcos quanto a este
instrumento, o encontro com as pessoas entrevistadas e análise que aqui
empreendemos.
Durante as reuniões de equipe, alguns elementos começaram a surgir
de modo mais constante: a complexidade do processo de mapeamento, o
encontro formal com a invisibilidade do fenômeno das violências sexuais
contra crianças e adolescentes, o adiamento constante de realização das
entrevistas, a denúncia de casos de violência sexual e a impossibilidade de
resolução imediata do caso.
Não podíamos ignorar a angústia que tais situações causavam à
equipe. Observações que só eram exteriorizadas durante as reuniões internas
de planejamento da equipe do MAPA ou em espaços informais e ainda
assim de forma oral. Notou-se que essas observações eram também fontes
de dados importantes para a pesquisa, não devendo perder-se ou ficar
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guardado apenas na memória afetiva de cada um. Dessa necessidade de
registro nasce o diário de bordo do Projeto MAPA.
No diário de bordo era possível registrar sensações de impotência
diante de uma denúncia ou falas que causaram impacto no momento da
entrevista. Era no Diário de Bordo que não havia necessidade de “tomar
cuidado” com a linguagem adotada ou com informações que ali seriam
colocadas, não havia o receio de que o conteúdo do diário pudesse
impedir ou atrapalhar a análise dos dados coletados.
A decisão de utilizar do recurso do diário de bordo, portanto,
inicialmente tinha o objetivo de servir de espaço de registro da experiência
da equipe, aos poucos se tornou significativo que os relatos contassem sobre
as dúvidas da equipe sobre os modos diferentes como as pessoas
entrevistadas ofereciam informações distintas na situação “responder
questionário” ou “em entrevista”. Daí a decisão de utilizar também os dados
deste.
O encontro em si com as pessoas entrevistadas mostrou-se composto
de momentos bastante distintos. Daí a decisão de estabelecer como
“Entrevista” todo o tempo do encontro com a pessoa, distinguindo-o,
portanto, do tempo em que a tarefa principal era responder aos
questionários. Observamos que a aplicação do questionário é apenas uma
das fases da entrevista. A Figura 38 nos permite observar a divisão que
realizamos entre os diversos tempos de trabalho:
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Tempos da Entrevista

Fig. 38: Tempos da Entrevista
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

A fase de Pré-questionário dizia respeito ao período que envolvia o
contato com o território até o momento de apresentação do Projeto MAPA
ao ator social.
O Preenchimento do Questionário diz respeito ao momento de coleta
das informações com perguntas pré-definidas pela equipe, organizadas
como questionário. Também era momento em que poderiam surgir falas não
contempladas

pelas

perguntas

do

questionário

ou,

ainda,

que

o

entrevistado não autorizasse registrar no questionário, mas que ainda assim
merecessem um olhar diferenciado.
Já a fase Pós-questionário diz respeito ao momento em que a
aplicação do questionário é encerrada, mas a conversa com o entrevistado
prossegue e algumas vezes gerando dados tão importantes quanto os
mencionados na fase anterior. Também incluímos aqui um tempo que se
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estende do fim do encontro com o ator social entrevistado ao ato de
registrar no diário de bordo.
Ao apresentarmos os percursos metodológicos deste Projeto, definimos
a pesquisa-ação como metodologia norteadora. Isto porque seu princípio
ético é o da construção de relações em que as pessoas envolvidas em uma
dada pesquisa realizam este encontro a partir de suas histórias particulares, o
que não permite uma postura neutra e objetiva, de modo absoluto, por
parte de nenhum dos dois. O que se pretende com este tipo de trabalho é a
produção de novos saberes e práticas sociais que possibilitem as mudanças
que são, em essência, a causa de nosso trabalho e que significam a
proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes.
A dimensão subjetiva do encontro entre pesquisador e pesquisado é
especialmente significativa em nosso projeto. A maior parte da equipe do
MAPA trabalha no atendimento à região de Capela do Socorro há mais de
três anos, além do fato de quatro, das cinco entrevistadoras, residirem nessa
região, há, no mínimo, 18 anos. Esse fator contribuiu para suscitar várias
questões na realização das entrevistas, no que diz respeito aos limites da
objetividade possível em um trabalho como este.

1. Entrevistador e entrevistado: Todos a bordo
Aqui serão expostas discussões acerca de questões em torno da
relação estabelecida entre entrevistador e entrevistado. Cada entrevista
realizada gerou uma reação em ambos e é sobre esta reação que nos
debruçaremos nesta parte do capitulo.
Ao adotarmos a pesquisa-ação como metodologia norteadora,
entendemos que há uma relação entre entrevistador e entrevistado que
deve ser levada em conta e valorizada, pois se por um lado não há como o
entrevistador abster-se de comparar a situação na qual está pesquisando
com a realidade previamente conhecida, também não há como esquecer
que o ator social deseja que seus conhecimentos ali expostos sejam
respeitados (MACHADO: 2004).
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A relação entre entrevistador e entrevistado se estabelece já no
primeiro contato de apresentação do projeto. Nesse momento, foi feito o
convite para que esse ator participasse da pesquisa, não apenas como
alguém que fornece informações do local, mas como ator que pode
construir e atuar no processo de articulação e formação de uma Rede de
Enfrentamento à ESCCA. Este primeiro contato algumas vezes aconteceu em
uma ligação telefônica, outras em uma visita de apresentação do projeto
MAPA. E em outras, a ligação era seguida da visita de apresentação e só
então agendávamos a entrevista.
Além de explicar o objetivo da pesquisa, o momento de apresentação
do projeto a equipe pôde se aproximar mais do entrevistado e
estabelecendo uma relação de confiança. Isto permitia que no momento
de aplicação do questionário, o ator social se sentisse mais tranqüilo em
apontar ou não os focos de ESCCA que conhece.
Vejamos o que a equipe conta sobre isto, em seus Diários.

“Agendamos anteriormente esse encontro (...) quando cheguei à sua
residência me convidou para irmos até o espaço da Associação (...) o
preenchimento foi um bate papo muito agradável.”

“A entrevista foi bem tranqüila, no sentido de ela já saber qual o
objetivo da pesquisa e o que faz o CEDECA (...)”

Houve também momentos em que foi necessário realizar mais de um
contato com o entrevistado.

“(...) Foram realizados vários contatos telefônicos (...) algumas
entrevistas foram desmarcadas por ocorrências na Instituição”

Algo importante a ser destacado é que nem todo contato com o
entrevistado gerava um Diário de Bordo. Não temos, por exemplo, Diários de
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contatos telefônicos ou entrevistas remarcadas e não realizadas, isso se deve
pelo fato de a equipe só se dar conta dessa necessidade após iniciado o
processo de entrevistas.
Entretanto, entre os questionários aplicados 84% apresentam registros
reflexivos e descritivos da entrevista. Quanto ao número geral de
Questionários aplicados e Diários de Bordo a Figura 39 os apresenta a nós.

Fig. 39: Número de Diários de Bordo por Questionário
Fonte: CEDECA Interlagos 2010

Destes diários de bordo, podermos observar a sua distribuição por tipo
de Questionário. A Figura 40 contempla estes dados.
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Fig. 40: Diários de Bordo por Questionário
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Observemos que nem todos os questionários de Atendimento e
Prevenção e Comunidade apresentam Diários de Bordo, isso por que,
conforme já dissemos, a decisão de utilizar esse instrumento (Diário de Bordo)
na pesquisa se deu após já termos realizado algumas entrevistas. Contudo,
isso não a tornou prejudicada, tendo em vista que 16% dos Questionários não
têm Diários de Bordo, segundo Figura 02 deste capítulo.
A escrita do Diário de Bordo era realizada, preferencialmente, no
mesmo dia em que se deu a entrevista. Deste modo, situações que
ocorreram durante o contato com o ator social poderiam ser lembradas
com mais precisão.

Entrevistador – Um transbordar diário.
Conforme já foi dito, a equipe do MAPA tem uma particularidade que
é a de ter uma visão precedente sobre a Capela do Socorro e, deste modo,
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também sobre o fenômeno ESCCA nesta região. Isto porque residem e
trabalham nesse local.
Assim, ao ir a campo, a equipe está adentrando em um universo do
qual ela também faz parte, cotidianamente. Não há como se desvencilhar
desta história anterior. Foi comum a narração, nos Diários de Bordo, de
sensações de impotência diante de uma confidência feita por um morador,
indignação, conflito entre a descrição dada pelo entrevistado e as
informações e análises prévias da equipe sobre a região. Vejamos alguns
fragmentos que ilustram as situações mencionadas.

“(...) quando ela me contou que tinha sofrido abuso, foi uma
sensação: ‘Nossa, e agora? ’ Estranho, sabe? Um sentimento sem
explicação, sem lógica (...)”

“(...) me surpreendeu sua resposta, por que L. estava em espaços que
defendem direitos humanos e se mostrava esclarecida quanto a esses
posicionamentos (...)”

Outra questão que aparece com freqüência nos Diários de Bordo é a
impressão

da

equipe

diante

do

comportamento

que

a

comunidade/instituição teve durante toda entrevista.

“(...) a forma como a mãe contou os fatos, ficou evidente que a filha
já vivenciou várias situações complicadas, relacionada à droga e ao abuso
sexual.”

É possível perceber em alguns diários a frustração da equipe diante da
obtenção de informação que não correspondeu à sua expectativa inicial,
que era a obtenção de dados sobre focos de ESCCA. Então, o sucesso ou
insucesso da entrevista parecia por vezes condicionado à “descoberta” de
um foco de ESCCA, causando “desconforto” na equipe.
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“Minha percepção é que a entrevista ficou vazia, sem informações.”

“Entrevista não trouxe as informações desejadas (...)”

Relembramos aqui que “o pesquisador é um sujeito contracenante de
uma cena que perpassa pelo objetivo da pesquisa” (Diógenes, 2008, página
22). Sua ação é permeada por conhecimentos prévios do cenário em que se
encontra.

Entrevistado - O silêncio diário.
Dissemos: são três as fases com que organizamos o tempo da
entrevista: Pré-questionário, Aplicação de questionário e Pós-questionário.
A segunda fase da entrevista (aplicação de questionário) era o
momento que estava previsto ao ator social dizer se conhecia casos de
violência sexual em seu contexto de trabalho/convivência, e também
apontar detalhes desses casos no mapa de seu micro-território, além de
contar sobre os outros elementos relacionados ao fenômeno da ESCCA.
Algumas vezes, durante aplicação do questionário, em especial frente
a uma pergunta direta sobre a existência de casos de violência sexual
contra crianças e adolescentes, o ator social disse não saber informar. No
entanto, findada a aplicação do questionário, informações referentes à
violência sexual na comunidade eram dadas de maneira informal.
Reapresentamos a Figura 41, que faz um comparativo entre os
números de Questionários e de Diários de Bordo que afirmam a existência de
violência sexual que evidenciando esta contradição.
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Fig.41: Identificação de Casos – Distribuição do registro dos dados entre Questionários e
Diário de Bordo da Equipe
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Pode-se

notar

que,

enquanto

18

entrevistados

afirmam

ter

conhecimento de casos de violência sexual durante a aplicação do
questionário, nos diários de bordo o número de afirmações passa para 24.
Vejamos como alguns destes 06 casos foram identificados ou na fase
pré-questionário ou na fase pós-questionário; e que foram registrados nos
Diários de Bordo.

“Ela disse que estava voltando do hospital com o marido (...) e lá
estava uma criança entre 08 a 10 anos com botas e saia bem curta (...)”

“Falou de uma mulher que trabalha na Instituição, e que foi abusada
sexualmente pelo pai e que a sua filha adolescente também foi abusada
pelo padrasto recentemente (...)”
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“Durante a entrevista, não soube dar informações sobre ESCCA, mas
quando a entrevista terminou e eu já estava na rua, disse que se lembrou de
um caso de um garoto ‘portador de deficiência mental’ que foi vitima de
violência sexual e o agressor mora no bairro (...)”

Há casos de pessoas que no momento pré-questionário disseram saber
de casos de violência sexual, mas que na aplicação do questionário
negaram a informação.

“No primeiro dia de conversa, me informou que no bairro, algumas
adolescentes são prostituídas, já no segundo dia desconversou e disse que
as adolescentes não são mais exploradas (...)”

Chamamos atenção para o número de vezes em que os focos de
violência sexual não são apontados em questionário, porque segundo
entrevistado, “são apenas suspeitas”.
Na Figura 42 comparamos as informações dos Diários de Bordo sobre
suspeitas e certeza de casos de violência sexual.

Fig. 42: Dados registrados nos Diários de Bordo
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010
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Observemos que, de um total de 62 Diários de Bordo, 25 deles
apontam que os entrevistados não afirmavam casos de violência sexual,
enquanto 24 afirmavam e outros 13 suspeitavam: ou seja, 20,9% dos diários
de bordo. Somando suspeitas e afirmações, 59,6% dos Diários de Bordo
mencionam de alguma forma a existência de violências sexuais contra
crianças e adolescentes, na comunidade.
Ao afirmarem, durante o preenchimento do questionário ou na fase
pós-questionário, a existência de algum caso de violência sexual, os
entrevistados referem-se somente a casos que foram vistos por eles ou que
segundo os mesmos, “todo mundo sabe”. Porém, quando se trata dos casos
suspeitos, na maioria das vezes, são assim denominados, porque a denúncia
veio de uma criança ou adolescente.
A Figura 43 permite uma melhor visualização.

Fig. 43: Afirmação de Casos de Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes X
Casos Suspeitos registrados no Diário de Bordo da Equipe
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010
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Observando o gráfico é possível constatar que 07 das 13 suspeitas
tiveram origem nas denúncias realizadas por crianças. Enquanto 04 suspeitas
originaram-se da sua observação sobre locais que são freqüentados por
crianças e adolescentes no período da madrugada.
Quanto às outras duas suspeitas os Diários apontam:

“(...) uma dermatologista disse que identificou casos de crianças com
DST (HPV). Encaminhou ao Conselho Tutelar, mas foi apenas suspeita (...)”

“A instituição nunca recebeu casos de violência sexual, apenas surgiu
um caso de suspeita (...)"

Com relação às suspeitas de casos em que as denúncias são feitas
pelas crianças é importante observar em quais questionários isto aparece. A
Figura 44 abaixo aponta essa questão.

Fig. 44: Denuncia vindas de Crianças
Fonte CEDECA Interlagos, 2010
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Atentando-nos aos dados, vemos que 05 das 07 suspeitas vêm de
Instituições que trabalham no Atendimento e Prevenção (educação,
assistência social, saúde), enquanto 02 aparecem nos Diários de Bordo de
entrevistas com moradores da comunidade.
É importante apontar que geralmente são as Instituições de
atendimento que têm contato maior com crianças e adolescentes, o que
pode justificar o número maior de informações dadas por crianças,
comparado ao número apontado nos Questionários de Comunidade.
Porém, há de se fazer uma análise sobre os encaminhamentos realizados a
partir das informações trazidas por essas crianças.
Os Diários de Bordo relacionados aos questionários de Atendimento e
Prevenção nos dizem:

“(...) relatou que as professoras identificam em algumas crianças
situações que até suspeitam de abuso (sexual), porém não podem registrar
algo que não tem certeza, é muito complicado (...)”

“(...) disse também que os casos chegam na escola através das
crianças”

“(...) As crianças contam para os educadores sobre violência (sexual),
mas os educadores não sabem se é verdade, pois quando chamam os pais
eles dizem que é imaginação da criança e só quando tem certeza da
violência acionam o Conselho Tutelar ou a polícia (...)” (grifo nosso)

O último fragmento mencionado retrata duas questões importantes a
se destacar: a exposição da criança a uma situação de risco à sua
integridade e a omissão das suspeitas de casos ao Conselho Tutelar.
Acreditamos que ao contar à Instituição sobre uma violência que
sofreu, a criança pode ter identificado naquele adulto uma pessoa em que
poderia “confiar”. Essa confiança pode ser dissolvida a partir do momento
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em que a Instituição coloca a criança frente ao adulto suspeitado para
“assegurar” a veracidade da informação dada.
Quanto à questão de exposição da criança, o Estatuto da Criança e
do Adolescente aponta para o direito à liberdade da criança e do
adolescente em expressar sua opinião e que esta seja levada em conta. E,
para isso se valer frente à distintas versões de adultos que mantenham com a
criança uma relação hierárquica/autoritária, o direito à liberdade de
expressão deve ser garantido sob determinados aspectos protetivos.

Art. 5 – Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, crueldade e opressão, punindo na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
(grifo nosso)

Na Convenção dos Direitos da Criança temos:
Art. 12
1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a
formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente
sobre

todos

os

assuntos

relacionados

com

a

criança,

levando-se

devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e
maturidade da criança.
2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a
oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo que
afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio de um representante
ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da
legislação nacional.

Com relação à denúncia de situações onde haja suspeitas, o ECA prevê:

Art. 13 - Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança
ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar
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da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. (grifo
nosso).

Art.

56

Os

dirigentes

de

estabelecimentos

de

ensino

fundamental

comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
I – maus tratos envolvendo alunos;

Citemos o que diz a Lei Orgânica do Município de São Paulo.

Art. 201 - Na organização e manutenção do seu sistema de ensino, o
Município atenderá ao disposto no art. 211 e parágrafos da Constituição da
República e garantirá gratuidade e padrão de qualidade de ensino.
§ 5º - O atendimento da higiene, saúde, proteção e assistência às crianças
será garantido, assim como a sua guarda durante o horário escolar. (grifo
nosso)

Nota-se, nos fragmentos acima, que há receio em registrar casos nos
quais existem suspeitas, ora por ser advindas de crianças, ora por haver
“medo” de represálias por parte dos pais.

“(...) chamou a atenção durante a entrevista foi o fato de ela dizer
sobre a gravidade dos educadores fazerem algum tipo de intervenção (...),
pois muitas dessas crianças são filhas de ‘bandidos’”

“(...) frente a isto (denuncias de crianças), não registram (casos), por
que registrar algo que não tem certeza é ‘complicado’”.

Chama-nos atenção outra questão: o modo como também os atores
sociais do Questionário Comunidade categorizaram a informação dada
pelas crianças como suspeita, enquanto a informação dada por um vizinho
ou funcionário da Instituição é apontada como afirmação de casos.
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“contou que na ‘lan-house’ próxima à sua casa, os sites pornográficos
são

acessados

por

qualquer

pessoa,

inclusive

por

crianças.

Tem

conhecimento disso, pois uma criança lhe contou.”

“(...) disse que soube há pouco tempo de casos de abuso sexual (...) e
são as crianças que trazem as informações (...)”

Quanto às questões apontadas em Diários de Bordo referentes às
suspeitas advindas de crianças, entendemos que o procedimento de
convocar o adulto para averiguar a veracidade das informações, e não
notificar o Conselho Tutelar sobre essas questões, além de expor a criança,
de acordo com Oliveira (2009), também contribui para que a mesma tenha
protelado e negado seu acesso a órgãos instituídos para garantir seus
direitos fundamentais.

A demanda que transborda.
Os Diários de Bordo não são compostos unicamente de denúncias do
fenômeno de ESCCA. Neles também constam situações cotidianas dos
atores sociais, que, por se tornarem tão freqüentes, acabam por ser tratadas
como “normais” e muitas vezes não são vistas como violações de direitos.
Sobre este tipo de informação conversaremos agora.

a. Acesso e qualidade
Questões relacionadas aos serviços existentes na região surgem nos
Diários com freqüência. Em sua maioria afirmam a ausência destes e quando
os serviços existem, o atendimento é precário.

“(...) Informou que as condições de vida dessas famílias sãos muito
precárias. Disse que os serviços públicos também são precários, pois não há
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nenhum espaço de atendimento a saúde, tendo de se deslocarem para
outros bairros”

“(...) com relação à educação há na comunidade um numero
razoável de escolas, no entanto, não é suficiente para atender a demanda”

“(...) no bairro há muitos adolescentes ociosos por não existir na
comunidade nenhum espaço de cultura, esporte, lazer; e a rua é o único
lugar onde as crianças brincam”

A ausência de serviços na região e o atendimento precário tornam-se
fonte de descrença e sensação de abandono do Poder Publico.
“(...) diante dessa situação a mãe relatou que não pode contar com
os órgãos responsáveis”

b. A Rede de Serviços
Além dos Diários de Bordo referentes à Comunidade também surgem
situações nas quais os próprios serviços públicos nos dizem da dimensão da
demanda a ser atendida e o que é possível, dentro da instituição, ser feito.

“(...) demanda é grande devido área de abrangência, os recursos são
insuficientes e poucos profissionais (...)”

“A escola está de mudança para outro prédio, os moradores
acreditam que surgiram novas vagas, mas isso não vai acontecer.”

“A entrevistada conta que a Instituição foi criada de emergência, a
demanda era muito grande”

“(...) Olhar caso a caso levaria muito tempo, pensando que a
demanda é grande na região”
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Por um lado, a comunidade aponta a ausência de rede de serviços na
região; por outro, os profissionais dos poucos serviços existentes reconhecem
a ausência e também pontuam a falta de amparo do Estado nesses
equipamentos.
O modo como a comunidade se comporta frente a essas questões?
Veremos a seguir.

O Estado de abandono.
Dentre as falas mais recorrentes estão as de mobilização da
comunidade

para

garantir

minimamente

questões

que

são

de

responsabilidade do Estado, mas que, pela demora ou incerteza de
concretização, são resolvidas pelos próprios moradores.
A limpeza de uma praça, a segurança da rua, alternativas de
asfaltamento de ruas e vielas e até mesmo o “julgamento” de um homem
que

tenha

praticado

um

estupro,

surgem

com

um

caráter

de

responsabilidade da comunidade, pois raramente entendidos como de
responsabilidade do Estado.

“(...) em um dos casos de violência, a comunidade fez justiça com as
próprias mãos e matou o padrasto da criança”

“Os moradores do bairro se mobilizaram para sair de madrugada e
pegar o estuprador que rondava o bairro”

“Os moradores fizeram ‘vaquinha’ para cimentar a rua”

“O bairro é totalmente esquecido pelo Poder Publico e por essa razão
os jovens se mobilizaram para limpar as ruas e vielas, além de grafitá-las (...)”
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Essas questões referentes à não-responsabilização do Estado são
apontadas não só em Diários de Bordo, mas, ainda, na aplicação de
Questionários, conforme já vimos no capitulo “Entre lagos... Capela do
Socorro”.

Rede de contato diário
No Diário de Bordo também foi constante a presença de falas de
atores sociais interessados em entender melhor o fenômeno de ESCCA e em
articulações futuras para a formação de rede de Enfrentamento a essa
questão.
Vejamos a Figura 45 a seguir.

Fig. 45 Interesse em Articulações Futuras registrados nos Diários de Bordo da Equipe
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

São poucos os Diários de Bordo que apresentam pessoas que não tem
interesse em realizar articulação com foco no enfrentamento à ESCCA.
Somente nos Diários de Bordo de Defesa e Responsabilização que esse
interesse aparece em 50%. Vejamos fragmentos de Diários de Bordo que
falam desses interesses.
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“Questiona que podemos fazer trabalhos juntos”

“O entrevistado é bem articulado na comunidade e tem interesse em
articulações futuras”

“Falou da importância da articulação entre os parceiros e disse estar
aberta para formar rede de enfrentamento”

“Tem interesse em articulações futuras, está livre somente aos sábados
à noite”

“Não tem interesse, pois falta tempo (...) a demanda é muito grande”

Com esses dois últimos fragmentos ilustramos que dos 15 atores sociais
que disseram não ter interesse em participar de articulações, 02 afirmaram
não fazê-lo por falta de tempo e apontaram que a demanda de
atendimento é grande e não lhes sobra tempo para essas articulações.
É apontada pelos atores sociais a importância de trabalhos voltados
para a prevenção de violência sexual. Apresentando, algumas vezes,
sugestões de formas de prevenção.

“Acredita que qualificar o atendimento dos jovens seja um caminho a
prevenção dessas violências (...)”

“(...) Falou da importância de eventos culturais como forma de
prevenção”

“(...) os professores precisam de formação sobre esse assunto (...)”
Ainda que o fenômeno da ESCCA não tenha sido explicitado em
todos os seus elementos, durante a aplicação de um questionário, podemos
perceber que estes são apontados ao longo da entrevista à equipe.
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Esse capítulo se propôs a trazer o olhar da equipe sobre as questões
que permeiam a entrevista e que vão além do preenchimento de
questionário. Aqui, pudemos observar falas de uma equipe que atua
diariamente na defesa de direitos humanos e tem como mola propulsora a
crença na luta pela defesa dos direitos humanos de crianças e
adolescentes, além de sua indignação, e diante das condições que lhe são
expostas diariamente que tanto contradizem o que está garantido no ECA.
Pudemos perceber o quanto a comunidade tem desenvolvido
estratégias de sobrevivência numa região tão desprovida de rede de
serviços públicos de qualidade. Notamos, também, que a falta de qualidade
também é sentida pelos membros executores do próprio serviço que não
possui estrutura para atender a demanda. Mas, ainda assim, manifestam
interesse em participar de uma rede de garantia dos direitos sexuais e
reprodutivos de crianças e adolescentes.
E, mesmo sabendo que ainda não há no país razoável compreensão
sobre as formas de violências sexuais, os atores envolvidos nessa pesquisa
manifestam saber que é necessário ter um olhar voltado para as crianças e
os adolescentes, e que essa é a nossa Prioridade Absoluta.
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CAPÍTULO 6
INTERFACE DAS REDES COM A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES:
A CAPELA PEDE SOCORRO.
lua à vista
brilhavas assim
sobre auschwitz?
(LEMINSKI)

Coerente com o projeto político e institucional do Centro de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos - CEDECA Interlagos,
a lógica do trabalho em rede perpassou todo o Projeto MAPA. Como
sabemos o trabalho em rede não desconsidera as especificidades do
trabalho de cada ator social, ao contrário, convoca cada um e todos a
estarem na rede, atentos ao que lhes são de sua responsabilidade, de modo
particular, mas não totalizador.
A idéia de uma rede integral se sustentando na incompletude
institucional é o que permitiria o manejo entre as especificidades de cada
um e a universalidade do trabalho na lógica do Sistema de Garantia de
Direitos.
Sustentando tal pressuposto é que os questionários construídos e
utilizados para esta pesquisa mantiveram em seu eixo central as mesmas
perguntas referentes à violência sexual contra crianças e adolescentes, mas
também

apresentaram

questões

específicas

que

só

poderiam

ser

respondidas por determinado ator social.
Foi possível, ao longo deste processo, levantar alguns dos recursos
institucionais e políticos que a Capela do Socorro possui, e que são de
grande valia na construção de uma rede, não apenas de enfrentamento à
violência sexual, mas de proteção integral dos direitos de crianças e
adolescentes.
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A rede que existe: recursos e possibilidades
No capítulo em que tratamos sobre os percursos metodológicos
deste projeto, contamos que o acesso às redes de Atendimento e
Prevenção, bem como de Defesa e Responsabilização não pôde,
infelizmente, se dar de modo integral. Alguns obstáculos não puderam ser
superados a tempo da produção deste relatório, o que poderá acontecer
no trabalho em rede, que esperamos todos, se fortaleça na Capela do
Socorro e em todo o município de São Paulo.
Entre tais impossibilidades está a entrevista com o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo, as
informações aqui apresentadas, portanto, dizem respeito à rede de
atendimento e prevenção, à de defesa e responsabilização e em alguns
momentos, os questionário da comunidade, como forma de comparação,
já que este ator já teve suas respostas analisadas durante o percurso do
texto sobre o território da Capela do Socorro (capítulo “Entre LagosInterlagos”).
Uma

das

especificidades

dos

questionários

Atendimento

e

Prevenção, e, Defesa e Responsabilização, em relação ao da Comunidade,
são as perguntas que pretendem diagnosticar os recursos institucionais que
estes atores sociais possuem em seu cotidiano de trabalho.
Por recursos institucionais compreendemos: os recursos estruturais
(mobiliário, espaço físico e equipamento); os recursos técnicos; e as
articulações políticas que o ator social possui. Nem sempre os entrevistados
faziam uma avaliação formal no questionário, se tais recursos eram
suficientes ou não. Este tipo de dado foi possível colher ao longo da
entrevista31 e apareceu na análise que fizemos dos Diários de Bordo da
Equipe.

31 Aqui nos referimos à distinção apresentada no capítulo que trata dos Diários de Bordo dos
Entrevistadores, segundo a qual foram estabelecidos dois tempos de trabalho: “preencher o
questionário” e a “entrevista”.
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A Figura 46 apresenta os recursos estruturais apontados pelos
entrevistados do questionário Atendimento e Prevenção.

Fig.46: Recursos Institucionais - Estruturais - Grupo Atendimento e Prevenção
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Foram realizadas 21 entrevistas na rede de Atendimento e
Prevenção. A maior parte, entre 15 e 18 entrevistados, considera que as
condições estruturais de sua instituição são adequadas, porém em alguns
momentos o que apareceu como falta, foi apresentado como um detalhe,
em especial o que diz respeito ao espaço físico (10 pessoas). Todo o quadro
das demandas de melhorias na estrutura institucional é apresentado na
Figura 47.
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Fig. 47: Demanda de Melhorias – Grupo Atendimento e Prevenção
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

O espaço físico de fato parece concentrar as demandas de
melhoria, não só por conter itens citados mais vezes pelos entrevistados
(pátio coberto, espaço de lazer interno), mas também pela diversidade
destas necessidades (sala de professores, brinquedoteca, almoxarifado, pias
nas salas do ateliê, salas por faixa etária, localização das salas de aula,
refeitório, mais salas, salas de vídeo, anfiteatro, bibliotecas).
Quanto aos itens mobiliários, os mais citados são mesas e cadeiras,
seguidos de armários e arquivos. No que tange aos equipamentos, os
computadores são identificados como o item mais solicitado, em relação
aos demais (copiadora, fax, telão e brinquedos no parque).
O conjunto de recursos estruturais citados é um tanto paradoxal. Ao
citarem recursos como computador, telão e fax os entrevistados apontam
que seus projetos de trabalho são pensados em consonância com os atuais
avanços tecnológicos. Entretanto, a demanda por recursos tão básicos
quanto cadeiras, mesas, espaço organizado e brinquedos para as crianças
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e os adolescentes pode indicar que a rede de atendimento e prevenção
ainda funciona de modo precário mesmo internamente.
Ao considerarmos, neste bojo da falta interna de estrutura básica de
trabalho e de acolhimento, os equipamentos públicos presentes na região
como visto anteriormente, alguns caminhos já aparecem como necessários
para que os direitos de crianças e adolescentes, como prioridade absoluta
das políticas públicas brasileiras, estejam garantidos.
Esta fragilização estrutural produz dois efeitos imediatos: a primeira é a
pouca condição de realizar o seu trabalho específico, podendo causar ao
profissional, sentimentos de desvalorização e desmotivação. Isso se reflete
em seu cotidiano e (in) diretamente as crianças e adolescentes inseridos
neste contexto. Outro efeito é a, quase, impossibilidade institucional de
assumir tarefas mais amplas, entre elas compor uma rede de enfrentamento
à violência sexual contra crianças e adolescentes. Definimos apenas dois
efeitos de tal fragilização, porém, a amplitude de violações de direitos
presentes na vida de crianças e adolescentes se traduz no cotidiano aqui
apresentado no capítulo anterior.
Analisemos as informações da rede de defesa e responsabilização a
este respeito. Esta foi representada por 08 atores sociais entrevistados.
Podemos observar na Figura 48 o modo como eles avaliam os recursos
institucionais de que dispõem para realizar seu trabalho.
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Fig. 48: Recursos Estruturais - Grupo Defesa e Responsabilização
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Estes atores indicam possuírem melhores condições de trabalho do
que os da rede de atendimento e prevenção. Dos 08 entrevistados, 07
afirmam que os recursos que possuem em termos de espaço físico, mobiliário
e equipamentos, são suficientes e adequados. Apesar desta diferença,
trazem á tona algumas melhorias que entendem ainda serem necessárias.
Observemos as demandas de melhorias identificadas por este grupo
de atores sociais, na Figura 49.

135

Fig. 49: Demanda de Melhorias – Grupo Defesa e Responsabilização
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Para este grupo as duas principais questões a serem resolvidas em
sua estrutura são a falta de recursos humanos e de computadores. Durante o
processo da entrevista, foi possível perceber claramente neste grupo, a
necessidade de outros profissionais das mais diversas áreas de atuação:
administrativo, psicólogo, assistente social, advogado, etc.
O

diagnóstico

que

foi

possível

realizar

é

interessante

em

comparação aos outros atores entrevistados. Dizemos isto a partir de quatro
elementos: as observações da comunidade acerca das ações desta rede32,
a

sabida

situação

de

precarização

dos

equipamentos

públicos

e

desvalorização social deste trabalho e destes trabalhadores, que sabemos
ser do senso comum e, finalmente, o diagnóstico apresentado pelo poder
público quanto à violência na região.
A Figura 50, por exemplo, apresenta os índices de homicídios dolosos
na cidade de São Paulo, em 2000.
No capítulo “Entre Lagos...A Capela do Socorro” do presente Relatório, em que a
comunidade nos conta sobre o seu cotidiano, as condições de vida, o acesso a direitos que
possui.

32
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Fig. 50: Homicídios Dolosos na cidade de São Paulo em 2000
Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2010

É dentro deste contexto, que gostaríamos de apresentar as vozes
destas comunidades:
“As escolas estão sobrecarregadas, há uma UBS que é insuficiente, o
transporte para o centro de São Paulo é difícil, a segurança pública é fraca
e não há serviços de assistência social”.
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“O terminal de ônibus é longe, o atendimento à saúde é precário,
todas as escolas são em bairros vizinhos, o batalhão está sem viatura, não
tem assistência social ou infra-estrutura comercial”.

“A segurança pública se resume à presença da delegacia”

Sendo assim, interessante perceber que a comunidade, os atores da
rede

de

atendimento

e

prevenção

e

os

atores

de

defesa

e

responsabilização, traduziram nos detalhes do cotidiano de vida e de
trabalho, toda a deficiência da macroestrutura social, econômica e política
que o próprio poder público oferece nos mapas utilizados no texto.
Também vale destaque, que em nenhum questionário apareceu
como

sugestão

ou

como

motivo

determinante

para

este

campo

macroestrutural estar tão deficiente, é a questão do orçamento público.
Os investimentos financeiros precisam estar entendidos como pano de
fundo de toda esta discussão. Sem a destinação de maiores recursos, a
possibilidade de um trabalho de melhor qualidade, profissionais bem
remunerados, motivados e em número que corresponda a necessidade de
cada região, fica prejudicada.
É claro, que ao apresentarem todas as faltas, sabem da necessidade
financeira para superá-las, mas de cara não podíamos nos furtar de chamar
a atenção para o orçamento público que carece de ser mais transparente,
melhor distribuído e gerido. É este arcabouço de recursos (estrutural,
humanos, equipamentos, físicos, etc.) que dará o suporte necessário e
urgente para o fortalecimento da rede que existe e, por vezes respira com
dificuldades.
A

Figura

51,

disponibilizada

pelo

poder

público,

apresenta

informações sobre o encontro entre os jovens de 15 a 29 anos com a
violência na cidade de São Paulo.
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Fig. 51: Violência e Juventude em São Paulo
Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2005

Ora, se pensarmos a prestação de um serviço público como uma
linha, em que em uma das extremidades esteja à população atendida e em
outra o poder público/instância máxima responsável, então os nossos
entrevistados

são

aqueles

que

se

encontram

na

função

de

dar

materialidade e intermediar uma determinada proposta política e a
demanda cotidiana da população.
E se as duas extremidades apontam que a realidade tem se
mostrado maior do que a capacidade de atendimento das redes há que se
perguntar, por que este “meio do caminho” é o único lugar em que pouco
aparece estas insuficiências. As demandas de melhorias surgem, foi dito a
pouco, quase como um detalhe a ser resolvido. Mas surgem, escapam a um
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discurso uniforme que preserva a “boa imagem institucional”. Observemos
isto em suas próprias palavras:

“o espaço físico e os equipamentos são suficientes para o trabalho,
mas o mobiliário são os funcionários que trazem os móveis e os
computadores que utilizamos. A segurança pública só envia armas e coletes.
Não tem gente suficiente. As compensações são pessoais”
Ao mesmo tempo é importante ressaltar que, como poderemos
observar dentro em breve ao discutirmos sobre as ações desenvolvidas por
estas redes, elas informam atividades que estão para além do que
compreendem

ser

sua

missão

político-institucional.

Algumas

destas

atividades de enfrentamento se endereçam diretamente à violência sexual.
Paradoxalmente, isto aconteceu mesmo entre aqueles atores sociais
que afirmaram, segundo seus registros e cotidiano institucional, não poder
assegurar a existência de casos de violência sexual contra crianças e
adolescentes na comunidade em que se encontra.
Apesar dos recursos apresentarem uma série de dificuldades, estes
atores sociais ainda compõem uma malha política e social fundamental ao
trabalho intersetorial que uma rede de enfrentamento exige.
É preciso ainda, considerar na sociedade civil organizada, a presença
dos movimentos sociais e da própria comunidade, que nos indicam um
poder de intervenção de uma rede de enfrentamento à ESCCA na Capela
do Socorro. Observemos, por exemplo, a rede de articulações políticas com
que cada ator social aponta para o início dos trabalhos articulados.
A Figura 52 identifica as articulações citadas pelos atores sociais da
rede de Atendimento e Prevenção.
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Fig. 52: Articulações Políticas – Rede de Atendimento e Prevenção
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Como podemos observar esta rede traz um conjunto amplo de
parceiros, em especial com as universidades da cidade. Estas, segundo os
relatos, são bastante solicitadas em seus serviços de atendimento à
comunidade e, projetos de pesquisa e extensão. Há um grupo que aparece
como parceiro e que foi possível contar em ações diversas, no que diz
respeito a crianças e adolescentes. São eles: as UBS, Conselho Tutelar,
Escolas e Igrejas. Interessante observar que aqui o grupo da comunidade
pouco aparece como parceiro a quem os atores destas duas redes solicitam
como sujeitos sociais para o planejamento e desenvolvimento de ações. A
comunidade somente é citada como convidada para muitas das ações
desenvolvidas.
O grupo da Defesa e Responsabilização também nos apresentou
sua rede de articulação política. A Figura 53 os identifica:
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Fig. 53: Articulações Políticas – Rede de Defesa e Responsabilização
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Aqui

o

grupo

mais

citado

é

o

das

Organizações

não

Governamentais (ONGs). Situação que traduz, de fato, uma tendência
(sempre em debate) acerca do espaço político e social que estas entidades
têm ocupado no Brasil, como uma estratégia de garantia de direitos, na
ausência e desresponsabilização do Estado.
Compreendemos ser esta uma situação delicada. Ela aponta que o
trabalho realizado pelas ONGs, nesta região, as indica como atores sociais
que não abandonaram a luta e têm obtido resultados em seu trabalho.
Entretanto, é sempre importante lembrar a delicadeza de um trabalho que
não pode vir a ocupar o que é função do Estado, na garantia de direitos.
Pode ser bastante revelador que este grupo de atores sociais indique como
parceiro político mais significativo, não a própria rede pública, mas o grupo
de atores sociais que, aliás, deve investir em garantir que esta última
funcione na lógica da proteção integral.
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Não podemos deixar de registrar três questões: a ausência
novamente da comunidade como parceira política; a afirmação de que as
parcerias políticas são sigilosas; e de que não há parceria política.
Ora, a primeira delas nos faz pensar sobre qual tipo de relação estes
atores possuem com a comunidade e vice-versa, inclusive porque há entre
estes atores entrevistados espaços que são, em essência, representantes
desta. É preciso ainda lembrar do diagnóstico que a própria comunidade
relatou sobre o frágil acesso aos seus direitos que tem sido possível até aqui.
A segunda é curiosa. O estabelecimento de parcerias políticas é,
atualmente, uma lógica de trabalho já bastante comum, no mínimo, em
nossos discursos institucionais. Dar materialidade a esta lógica tem sido a
grande questão. Entretanto, um ator social ao ser perguntado sobre quais
parcerias institucionais possui, oferece como resposta que não pode nos
contar quem são seus parceiros, tendo em vista, eles serem sigilosos.
A terceira, ausência de parceria política nos é indício de algo
bastante comum: a solidão institucional que resulta da ausência de uma
rede consolidada. O peso de um trabalho que exige intersetorialidade e que
conta com uma maior parte de ações corajosas, mas isoladas.
Perguntamo-nos sobre quanto disto pode se desdobrar em equívocos:
de compreensão do fenômeno da violência sexual contra crianças e
adolescentes, de acolhimento inadequado dos casos na instituição, de
encaminhamentos falhos, do fracasso em proteger integralmente crianças e
adolescentes, tal como está posto como DEVER DA FAMÍLIA, DA SOCIEDADE
E DO ESTADO no Estatuto da Criança e do Adolescente.
É importante ressaltar que as duas redes muitas vezes nomeiam
como “articulação política” a ação de “encaminhar casos”. Compreender
como sinônimos estas ações diferentes pode ser um elemento fundamental
para

entender

a

dificuldade

em

construir

uma

rede

efetiva

de

enfrentamento, tendo em vista que não possibilita avaliar com eficiência o
impacto das ações de enfrentamento que todos nós realizamos ou podemos
realizar.
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Vejamos agora na figura 54, às Ações de enfrentamento as violências
encontradas nas respostas dos questionários de Defesa/Responsabilização e
Atendimento e Prevenção.
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Fig.54. Das ações de enfrentamento – Atendimento e Prevenção
e Defesa e Responsabilização.
Fonte: CEDECA Interlagos-2010

Nos três tipos de questionários aplicados, totalizando 74 entrevistados,
56 destes disseram não poder afirmar haver nenhum tipo de casos de
violência sexual contra crianças e adolescentes. Entretanto, no capítulo
referente aos diários de bordo, os entrevistados se mostraram capazes de
identificar casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em seu
território. Sendo assim, somamos os casos que apareceram como resposta
no questionário, com as afirmações de casos surgidos no diário de bordo. O
leitor poderá verificar esta afirmação nos capítulos “Diário de Bordo” e “A
Interface com a Violência”.
Esta capacidade de identificar os casos de violência precisa ser
pensada com atenção, pois há muitas dúvidas sobre quando devem
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denunciar um caso desta natureza. Aparece como um fator que merece
destaque, crianças contarem de violências sexuais que sofrem, ou que
sabem de alguém que passa por este tipo de situação. Desta maneira,
podemos analisar que a criança ainda é entendida como um ser que pode
fantasiar certas situações em seu cotidiano ou até mesmo mentir. É fato que
temos que levar em consideração a fase de desenvolvimento que estão
vivenciando, porém, são denúncias que precisam ser mais bem investigadas
e não somente descartadas.
Como vimos, ainda no capítulo “Diário de Bordo”, o Estatuto revela
que em caso de suspeita de qualquer tipo de maus tratos a criança e ao
adolescente, a denúncia deve ser feita ao Conselho tutelar local, para
acompanhamento

do

caso.

Não

isentando

neste

contexto,

a

responsabilidade de cada ator dentro das definições de seu papel, observar
e acompanhar estes casos, mantendo todo o sigilo profissional necessário
para que não haja exposição maior a possível vítima. No entanto, a
invisibilidade das violências sexuais, em especial de ESCCA, é marcante.
A rede de atendimento e prevenção apresenta 14 ações de
enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes, que
foram realizadas no território, sendo que os entrevistados fazem referência
maior às oficinas temáticas. Somente três pessoas relataram desconhecer
ações neste sentido. Aqui o Conselho Tutelar é citado por duas vezes.
Ao

fazer

responsabilização,

a

mesma

análise

encontramos

13

com
ações

os
de

atores

de

defesa

enfrentamento.

e

Dos

entrevistados, 2 apontam os encaminhamentos realizados ao Hospital Pérola
Byington (referência na cidade de São Paulo para este tipo de caso) e, 2
relatam não ter experiência.
Chama-nos a atenção de um modo geral do Conselho Tutelar ser
apontado somente poucas vezes entre os entrevistados. Isso reflete o que
apareceu anteriormente sobre a solidão institucional do atores sociais, tendo
ações individuais isoladas e não em conjunto.
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Precisamos ressaltar que apesar destas ações em sua maioria não
serem em parceria com os outros atores sociais do território em que
trabalham e por vezes também vivem, há entre os três questionários
aplicados:

comunidade,

atendimento

e

prevenção

e

defesa

e

responsabilização, várias sugestões para aprimorar o enfrentamento à
violência sexual contra crianças e adolescentes.
A figura 55 nos permite verificar esta afirmação, pois traz as
sugestões que a comunidade entende serem necessárias ao enfretamento
das violências sexuais e a proteção de crianças e adolescentes.
Sugestão de Ações de Enfrentamento - Comunidade
4%

1%
13%

1%
4%

Trabalho direto com crianças e adolescentes

1%

nenhuma sugestão

1%
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Investimento Público em Educação

6%

16%

Investimento Público em Esporte
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4%
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7%
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3%
7%

7%

Investimento Público em Cultura
Investimento Público em Saúde

6%

Fig.55- Das sugestões para o Enfrentamento- Comunidade
Fonte: CEDECA Interlagos-2010

Dos 45 questionários respondidos por este grupo, 16% (11) não
sugeriram nenhuma estratégia de ação para o enfrentamento da violência
sexual contra crianças e adolescentes.
Vale ressaltar que 13% (9) acreditam que devam existir trabalhos de
prevenção e enfrentamento, direto com as crianças e com os adolescentes.
Isso nos aponta a necessidade de que este público, seja protagonista nestas
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ações e possam assim, serem sujeitos de suas histórias, na construção e
reconstrução dos caminhos a serem percorridos, na (re) significação da vida.
Ainda podemos destacar que, 6% acreditam que o trabalho deva ser
realizado com as famílias.
Outros 3%, acreditam que não há o que fazer contra este tipo de
violência em relação ao público infanto-juvenil.
Se fizermos uma soma, das ações que possam estar relacionadas à
prevenção da violência sexual, podemos afirmar visualizando no gráfico que
55% (39) das pessoas, sugerem maior investimento em políticas públicas
(educação, cultura, esporte, lazer, segurança e saúde) e em trabalhos de
capacitação (capacitação de profissionais, campanhas, divulgação do
disque denúncia, bem como trabalho em rede).
Não podemos deixar de apontar que 3% (2) acreditam que para
sanar com a violência sexual contra crianças e adolescentes, se deva fazer
“justiça com as próprias mãos”. Este dado pode nos levar a três hipóteses: a
primeira seria da dificuldade de algumas pessoas em conviver com este fato
dentro de sua comunidade e conceber a convivência com um agressor
sexual. Uma outra possibilidade seria a descrença nos mecanismos de
proteção as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E a terceira,
a falta de credibilidade no sistema de justiça diante das falhas nos
mecanismos de responsabilização dos agressores sexuais.
Abaixo na figura 56, analisaremos as sugestões trazidas pelo atores que
fazem

parte

da

Responsabilização.

rede

de

Atendimento e

Prevenção e

Defesa e
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Sugestões para o Enfrentamento
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Fig.56 – Sugestão para o Enfrentamento – Atendimento/Prevenção e
Defesa/Responsabilização.
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010.

As sugestões que aparecem nas respostas dos questionários
aplicados são as mais diversas. Desta maneira, optamos por agregar
algumas que faziam referência a mesma coisa, mas de forma diferente. Por
exemplo: uma única pessoa diz que se devem ampliar as informações sobre
o fenômeno, outra, que se devem fazer campanhas. Então categorizamos
ambas dentro da coluna que diz respeito à prevenção.
Neste gráfico é possível verificar que entre os atores que
responderam os questionários de atendimento e prevenção, as sugestões
que mais aparecem, assim como na análise da figura 39, são os trabalhos de
prevenção e enfrentamento, voltados diretamente para a comunidade,
para crianças e adolescentes e para as famílias. Aqui compreendemos que
estas respostas dizem respeito tanto a trabalhos com as pessoas envolvidas
no contexto da violência sexual, como também na prevenção de novos
casos.
Por outro lado, alguns destes atores sociais, não se colocam de fora
da comunidade, entendendo que a instituição da qual faz parte também
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tem responsabilidade com a realidade local. Isso se confirma, nas sugestões
sobre necessidade de capacitação para os profissionais (4) e articulação de
rede (3).
A necessidade de políticas públicas voltadas para o público infantojuvenil também aparece como necessidade de espaços de cultura e
esporte, ainda que maneira mais tímida. Assim foi traduzida em: ‘espaços
para o adolescente ter voz’.
Sobre geração de renda, profissionalização e trabalho para os
jovens, foram agrupados em uma única coluna. Esta foi denominada de
‘geração de renda’ totalizando 3 pessoas que se preocuparam com este
fato.
Os atores de Defesa e Responsabilização também tiveram algumas
de suas sugestões agrupadas da mesma forma.
Dentre as 14 sugestões apresentadas, dois atores destacam o
trabalho em rede, que está traduzido em maior articulação com o Conselho
Tutelar e outros atores que trabalham com o tema. Outro dado que merece
ser destacado é sobre a ampliação de postos de atendimentos e que estes,
devam atender 24h por dia. Podemos então afirmar, que para estes atores
sociais a fragilidade e insuficiência de políticas de atendimento a crianças e
adolescentes vítimas de violência sexual são uma realidade da região da
Capela do Socorro.
O modo como todos estes atores sociais transitam e se reconhecem
como parceiros no enfrentamento à violência sexual contra crianças e
adolescentes, em especial a ESCCA, pode ser observado também na
interface de seu cotidiano com as violências sexuais contra crianças e
adolescentes.
Apontamos abaixo uma breve análise sobre o interesse destes grupos
em compor nesta região, uma rede de enfrentamento a violência sexual
contra crianças e adolescentes, tendo como base a figura 57.
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Fig.58 Interesse em participar de Articulação Política
Fonte: CEDECA Interlagos, 2010

Para finalizar a discussão do trabalho social em rede, a partir dos
dados que foram possíveis de serem coletados e, compreendendo que estes
atores regionais, trouxeram várias sugestões de extrema relevância neste tipo
de Enfrentamento, o gráfico acima, deixa a luz o interesse dos três atores
envolvidos na pesquisa, em participar de articulação política sobre esta
temática na região.
Sendo assim, dos 45 questionários aplicados com a comunidade, 36
pessoas demonstraram interesse. Dos 21 questionários que a rede de
Atendimento e Prevenção respondeu 15, também tem interesse em
participar. Finalmente, dos 8 questionários respondidos pelo atores de Defesa
e Responsabilização, 4 afirmam interesse em compor uma rede de
articulação política para o enfrentamento as violências sexuais contra
crianças e adolescentes.
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A seguir convidamos os leitores à análise da situação geral da região
pesquisada em relação aos equipamentos e serviços, nos dados pelo Poder
Público sobre as unidades de Assistência Social e Saúde.

A nossa realidade? A Capela Pede Socorro
A Capela do Socorro é uma área complexa por sua extensão territorial
e avanço na densidade demográfica nos últimos anos como indica a figura
59 abaixo com a tabela que apresenta os distritos da região com seus
dados:
Subprefeituras

Capela do

Distritos

ÁArea
(km²)

População

População

População

(1996)

(2000)

(2008)

Densidade
Demográfica
(Hab/km²)

Cidade Dutra

28.05

181,335

191,203

203,132

7,242.25

Grajaú

92.53

261,878

331,837

433,614

4,686.04

Socorro

11.65

40,983

39,139

36,155

3,103.39

TOTAL

132.23

484,196

562,179

672,901

5.010,56

Socorro

Figura 59. Dados demográficos da Capela do Socorro.
Fonte: São Paulo, 2010

151

Figura 60 Unidades de Assistência Social na cidade de São Paulo
Fonte: São Paulo, 2010

Na Figura 60 acima apresentada, é possível perceber os distritos que
compreendem a região da Capela do Socorro (Grajaú, Cidade Dutra e
Socorro) localizado no extremo Sul da Zona Sul. Os pontos marcados com
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bolinhas vermelhas são os serviços de Assistência Social existentes, segundo
dados do site da Secretaria Municipal de Planejamento.
Nesta observação visual, constata-se a dimensão territorial em
comparado com as outras regiões da cidade. Neste contexto, vale observar
ainda, que a região de Parelheiros (Parelheiros e Engenheiro Marsilac, no
mapa refere-se a região diretamente ao sudoeste e sul da Capela do
Socorro) é demasiadamente esquecida, e esvaziada de atenção por parte
das políticas públicas, no caso deste mapa a política de Assistência Social.
Esta região também compreende área de atuação do CEDECA Interlagos.
Após esta observação, voltemos à análise da região da Capela do
Socorro que foi o território delimitado na pesquisa e sinalizado em vermelho
no mapa acima.
Um outro dado que nos chama a atenção é a quantidade de serviços
da Assistência Social, destinados ao extremo sul. É o Poder Público, dentro de
seus organismos e sistemas quem divide o extremo sul da zona sul de São
Paulo em até três “sub-regiões”; Sul I, Sul II e Sul III. Entendemos inclusive
necessária inicialmente esta divisão por se tratar de um território bastante
extenso.
Lembrando que, os serviços demarcados não são necessariamente de
proteção a criança e adolescentes vítimas de violência sexual.
O Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas
de Violência, Abuso e Exploração Sexual e às suas Famílias, (serviço
antigamente chamado de Sentinela), é a estratégia do CREAS em
consonância com a política de Assistência Social para o Enfrentamento
destas

violações

de

direitos

sexuais.

O

Programa

é

dividido

por

coordenadoria (Norte, Sul, Leste, Centro-Oeste e Sudeste) totalizando
apenas 5 serviços em toda a cidade de São Paulo.
Como previsto na Política Nacional de Assistência Social, o CREAS
compreende unidade pública estatal e deve oferecer dentre outras coisas,
prestação de serviços especializados e continuados para indivíduos e
famílias. Deve articular os serviços de média complexidade e servir de
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referência

e

contra-referência

para

toda

a

rede

de

serviços

socioassistenciais, as outras políticas públicas e o atores do SGD. (GUIA
CREAS, 2005).
Por ser este Centro de Referência Especializado, uma unidade pública
estatal, como preconiza a Política Nacional de Assistência Social, a luta de
todos que trabalham com defesa de direitos humanos deve ainda debater
sobre a impossibilidade de terceirização do CREAS. Concordar com a
terceirização é perpetuar a idéia de Estado mínimo neoliberal, em que o
cidadão é visto apenas em suas relações micro e, com mínimo ou nenhum
acesso a direitos fundamentais. É também perpetuar uma lógica de política
de governo em detrimento de política pública de Estado que garantam
universalidade de acesso, continuidade de oferta e uniformidade de
qualidade, de forma que articule diferentes atores sociais e que o foco seja,
de fato, na comunidade e na família, como preconiza o Sistema Único de
Assistência Social – SUAS.
Em um município do porte de São Paulo, com cerca de 13 milhões de
moradores, não podemos nos furtar em afirmar que apenas cinco serviços
desta natureza, seja insuficiente diante das demandas destas regiões, pois
falamos de um fenômeno multicausal, e das dificuldades em torno do
enfrentamento dele.
Desta maneira, ressaltamos que a região da Capela do Socorro não
conta com nenhum equipamento público de atendimento a crianças e
adolescentes violentados sexualmente. A referencia para esta região é o
serviço que localiza-se em outra sub-prefeitura, há quilômetros de distancia e
com difícil acesso aos moradores da Capela.
Abaixo na figura 61 visualizamos o mapa que a saúde nos oferece da
cidade.
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Fig.61 Rede Pública de Saúde em São Paulo
Fonte: São Paulo, 2010

Novamente, o mapa apresenta a realidade desta região, mas desta
vez com relação aos equipamentos públicos de saúde.
É sabido que a rede de saúde necessariamente se depara com casos
de violência sexual contra crianças e adolescentes, principalmente quando

155

esta, necessita de atendimento nos pronto-socorros. Por vezes estes
profissionais, se deparam com situações reais (e não somente suspeitas) de
crianças e adolescentes com marcas físicas graves que afirmam a existência
de violência sexual contra este público. Atualmente, sabemos que estes
profissionais, ao se depararem com esta realidade, estão aptos a realizar as
denúncias necessárias, para além do atendimento emergencial de saúde
que é feito.
Por outro lado, na atenção básica de saúde precisamos refletir sobre
algumas questões que já foram pontuadas. A dificuldade em dar visibilidade
ao fenômeno e as dificuldades e dúvidas com relação às suspeitas que
possam fazer parte de seu cotidiano de trabalho, no acompanhamento das
famílias em seu território.
A diferença básica entre um pronto socorro, dentre tantas outras, e
uma unidade básica de saúde, é que em casos graves, ou extremamente
graves, as vítimas são encaminhadas para o atendimento emergencial,
ficando mais “fácil” detectar a violência sexual. Neste sentido, destaca que
pode ser na unidade básica que apareça, por exemplo, casos de crianças
acometidas de algum tipo de doença sexualmente transmissível, que
necessariamente precisa ser mais bem investigada pela equipe que deve
contar com técnicos das diversas áreas.
Tendo em vista, que na análise da pesquisa, os dados que
apareceram sobre os tipos de violência sexual, já demonstram uma
preocupação com a invisibilidade do fenômeno, as reflexões sobre os casos
que são apresentados como suspeitas, a dificuldade vivida pela rede do
sistema de garantia de direitos se organizarem e sistematizarem os dados,
podemos estar diante de centenas de casos outros dos que os apontados
ao longo da pesquisa.
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CONCLUSÃO
Ao iniciarmos este relatório contamos um pouco de suas origens
históricas

e

de

seus

ideais,

traduzidos

em

objetivos

e

estratégias

metodológicas.
No primeiro capítulo estabelecemos como campo teórico e ético para
pensar o fenômeno das violências sexuais o direito de crianças e
adolescentes, na lógica da proteção integral. É a partir, essencialmente,
desta lógica que recortamos conceitos e teorias acerca de infância e
juventude, de sexualidade, de violência sexual, de espaço público, de
política e de trabalho em rede. Neste capítulo reafirmamos: crianças e
adolescentes são sujeitos de direitos, e como tais devem estar protegidos
integralmente e amparados por sua família, pela comunidade e pela
sociedade como um todo e por um Estado que lhes garanta prioridade
absoluta em todas as instâncias de sua ação. É também a partir deste
princípio ético que o trabalho em rede deverá se estabelecer, como uma
rede que sustente a proteção integral, na lógica da incompletude
institucional. Reafirmamos também que direitos sexuais são direitos humanos
e é nesta lógica que precisamos enfrentar as questões: na perspectiva da
garantia de um desenvolvimento sexual saudável e compatível com a
situação peculiar de desenvolvimento de crianças e adolescentes.
No segundo capítulo o eixo da conversa foi o percurso metodológico
deste projeto. A idéia foi compartilhar as estratégias institucionais, para,
articular ações de mapeamento do fenômeno à mobilização e articulação
política de atores sociais. Pudemos refletir sobre as questões éticas que
perpassam um projeto como este, que exigem uma postura metodológicoética que seja coerente com os ideais de uma sociedade igualitária e justa.
Registramos o processo de construção dos instrumentais, de monitoramento
das entrevistas, de tratamento dos dados. Também neste momento,
pudemos já apresentar algumas informações significativos quanto aos
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modos como os atores sociais entrevistados acolheram a proposta de pensar
uma rede de enfrentamento às violências sexuais na região.
Quanto ao terceiro capítulo, ele nos apresenta a Capela do Socorro. A
que todos conhecem através da história oficial da cidade de São Paulo, e a
que as pessoas que encontraram na região do ‘entre lagos’ oportunidade
para morar, trabalhar e escrever suas histórias. Dizemos da diversidade de
projetos, de realidades, de lutas. Encontramos uma Comunidade corajosa
que não sucumbiu às dificuldades, ao contrário, se organiza politicamente e
luta por seus direitos. Em meio a tantas batalhas, eles nos contam de que
modo

se

entrelaçam

violências

e

ausência

de

acesso

a

direitos

fundamentais interfere no cotidiano das crianças e adolescentes destas
comunidades.
Já conhecendo muitas das nuances da Capela, pudemos nos
endereçar, no quarto capítulo, à complexidade social, histórica, econômica,
cultural e política em que violências sexuais contra crianças e adolescentes
têm sido possível, e se perpetuado. Neste momento de nosso trabalho, a
principal preocupação não foi a de apontar focos ou apontar culpados, ao
contrário, compreendemos que o fenômeno da violência sexual é por
demais complexo para uma análise reducionista e criminalizadora. Nossa
aposta é de que o enfrentamento precisa acontecer na lógica da proteção
integral dos direitos de crianças e adolescentes, e não apenas daquelas que
já foram vitimizadas, mas de todas as crianças e adolescentes. Tais ações
precisam ter como imprescindível o acesso pleno a direitos. Assim sendo
torna-se mais que urgente a execução do PAIR (Programa de Ações
Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual InfantoJuvenil no Território Brasileiro) em São Paulo. Já há ensaios da entrada deste
Programa nesta cidade, mas ainda tímidas são suas ações.
No capítulo seguinte, o quinto, encontramos os “Diários de Bordo da
Equipe”. São retomadas aqui as discussões sobre os entrelaçamentos entre
as dimensões metodológica e ética do encontro entre duas pessoas, em
uma relação democrática, em que uma se encontra no lugar de
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pesquisador e outra na de pesquisado. Acompanhamos um pouco os
impactos que estar no território mapeando um fenômeno como este
produziu sobre a equipe. Este capítulo também levanta uma série de
questões acerca de algumas concepções sutis com que crianças e
adolescentes são pensados e tratados, nem sempre interessante e promotor
dos direitos destes.
Todo este percurso desemboca no último capítulo, o sexto, em que
retomamos o diálogo com os atores sociais entrevistados (Atendimento e
Prevenção, Comunidade, Defesa e Responsabilização) de modo a dar
relevo às oportunidades e recursos identificados por estes para a construção
de uma rede de enfrentamento às violências sexuais. Foi possível perceber o
trânsito cotidiano destes atores por ações diversas no território que se
potencializados e melhor articulados já podem surtir efeitos positivos.
Encontramos os atores preocupados e sensibilizados, apesar de ainda com
pouco

acesso

às

ferramentas

necessárias

para

um

enfrentamento

consistente e promotor de direitos.
Não podemos por fim, deixar de registrar que a oferta de serviços
públicos, e de qualidade, na região ainda fica bastante aquém do que
demanda a população local. Investimentos públicos bem direcionados e
administrados se fazem necessário, culminando na oferta de serviços
fundamentais à população, sobretudo, a infanto-juvenil. A violência fruto da
ausência do Estado é grave, e a complexidade de um município como São
Paulo não pode servir de desculpa para uma total terceirização dos serviços
básicos necessários à sua população, como a que tem sido tendência nesta
capital.
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Quantas mãos constroem?

Quantos pés caminham?
Unidos, quantos somos?
Quanto percorremos?

Estamos em muitos lugares
Somos muitos olhares
Pensamos as diferenças
Criamos na resistência

Queremos dias melhores
Vidas dignas
Sorrisos, liberdade,
Fraternidade

Somos a luta
Um e todos
Acreditamos
E por isso nos mantemos

Reafirmando a caminhada
Crescendo e aprendendo com os desafios

Uma busca, que tantas vezes parece distante no horizonte,
mas infinitamente próxima nos sonhos e na garra de pessoas que vêem em
cada pequeno passo, MAIS um passo na direção da efetivação de direitos
humanos de crianças e adolescentes!
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