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Rede de Proteção da Criança e do 
Adolescente

Aqui chegamos, fi nalmente, à prevenção terciária. Lembremo-nos de que tem como ob-
jetivo o acompanhamento integral da vítima e do agressor. Portanto, se fazem necessários:

• imediato encaminhamento da criança/adolescente ao serviço educacional, 
médico, psicológico e jurídico-social e,

• ações que visem a responsabilização do abusador e sua assistência, contri-
buindo para a quebra do ciclo de impunidade e, conseqüentemente, do ciclo 
do abuso sexual.  

Direito a Atendimento de Crianças 
Sexualmente Abusadas
 

“Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para estimular a recupe-
ração física e psicológica e a reintegração social de toda criança vítima de: qualquer 
forma de abandono, exploração ou abuso; tortura ou outros tratamentos ou penas cru-
éis, desumanos ou degradantes; ou confl itos armados. Essa recuperação e reintegração 
serão efetuadas em ambiente que estimule a saúde, o respeito próprio e a dignidade da 
criança.” 
(Art. 39 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança da ONU) 

A Convenção Internacional, das Nações Unidas, sobre os Direitos da Criança instituiu 
uma nova concepção de infância e adolescência: a criança sujeito de direitos. Essa normativa re-
geu-se também por uma nova doutrina jurídica: a substituição das doutrinas penais e da situação 
irregular pela doutrina de proteção integral. 

Nossa legislação não somente incorporou a fi losofi a da proteção integral, mas ampliou 
esse conceito.  E, mais que isso, buscou formas concretas de operacionalizar essas noções. A 
Constituição federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, ampliaram a noção 
de Estado – que antigamente era visto como sendo “coisa” de políticos e hoje é concebido como 
junção da sociedade política e da sociedade civil organizada (movimentos sociais, organizações 
não-governamentais).  Essas leis criaram também um novo jeito de elaborar e gerir políticas so-
ciais, bem como uma nova abordagem do atendimento da criança, não como favor do Estado, mas 
como direito dela e dever do Estado.  
 O ECA estabelece que “políticas de atendimento dos direitos da criança e do adolescen-
te far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Art. 86). 
 As linhas de ação dessa política prevêem a articulação e a hierarquização das políticas 
públicas para o exercício dos direitos. Veja o que diz o Art. 87: 
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“São linhas de ação da política de atendimento:

   I - políticas sociais básicas;
  II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles 

que deles necessitem;
 III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico psicossocial às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV -  serviços de identifi cação e localização de pais, responsável, crianças e adoles-

centes desaparecidos;
 V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do ado-

lescente”. 

 O ECA defi ne, como diretrizes da política, a municipalização do atendimento, a criação dos 
conselhos de direitos e fundos da infância e a integração operacional dos órgãos dos três poderes 
encarregados do atendimento inicial a todas as formas de violação dos direitos da criança e do ado-
lescente. Os princípios que decorrem dessas diretrizes são a descentralização político-administrativo, 
a participação e mobilização popular e a transparência da gestão fi nanceira na aplicação de recursos 
públicos.

Programas e Serviços de Atendimento 
a Crianças Abusadas
 

De acordo com as leis acima citadas, a criança e o adolescente têm o direito de ser protegi-
dos contra o abuso. Têm ainda o direito de receber atendimento quando vítima de qualquer uma das 
modalidades de abuso. Mas resta ainda muito a fazer para implementar essa política social estabele-
cida pelo ECA. O atendimento às vítimas de maus-tratos e abuso sexual está pouco estruturado no 
país e muito insufi ciente para a demanda. 

Apesar de estarmos muito longe de fazer as leis chegarem à realidade, a mobilização em 
defesa dos direitos dessas crianças tem aumentado espetacularmente nos últimos anos. Hoje, em 
todas as regiões do país, bons programas estão sendo desenvolvidos. 

Serviços de Saúde

Os setores de saúde já vêm sendo sensibilizados. A Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) vem, desde 1998,  realizando campanhas de prevenção de acidentes e violência na infância e 
adolescência, com objetivo de sensibilizar os profi ssionais da área de saúde para reconhecer, notifi -
car e tratar os casos de maus-tratos e abusos. 
 A determinação do ECA e a sensibilização da SBP vêm gerando resultados positivos – len-
tos, mas gradativos. Em muitas cidades, tanto hospitais gerais quanto  hospitais da criança já vêm 
utilizando fi chas de notifi cação compulsória, treinando os profi ssionais de seus quadros e reorgani-
zando os serviços para atender às especifi cidades dessa demanda. 
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 De todo modo, detectada uma situação de abuso sexual que ainda guarda sinais da 
violência ocorrida, a criança deve ser encaminhada a hospital ou a instituto médico legal.  Se sua 
cidade possuir hospital infantil ou hospital amigo da criança, dê preferência a esse tipo de atendi-
mento, pois suas equipes são mais bem-treinadas para cuidar de crianças e adolescentes.  

Se sua cidade ainda não tem hospitais dessa natureza encaminhe a criança, de imedia-
to,  ao pronto-socorro mais próximo. 

A longo prazo, reivindique junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente serviço médico, na rede hospitalar de sua cidade, especializado em atender crianças 
e adolescentes molestadas.  
 Com este Guia, você pode ajudar a rede de saúde de sua cidade a se informar sobre 
o que fazer em situações de abuso sexual. Mas, há outros guias que trazem informações mais 
específi cas sobre o atendimento médico.  Indique esses guias a  profi ssionais da saúde que você 
conhece:

 Guia de atuação frente a maus-tratos na infância e adolescência – Orientações 
para pediatras e demais profi ssionais que trabalham com crianças e adolescentes, 
da Sociedade Brasileira de Pediatria (2001)

 Maus-tratos contra crianças e adolescentes – Proteção e prevenção: Guia de orien-
tações para profi ssionais de saúde – Ministério da Saúde.

 

Atendimento Psicossocial e Jurídico-Social

 Juntamente com a especialização dos serviços médicos, organizações não-governa-
mentais também começaram a se especializar em serviços de educação, atendimento psicológico 
e jurídico-social de crianças e adolescentes abusados. Já mencionamos anteriormente alguns 
nomes de entidades pioneiras nesse atendimento, como CRAMI, de S. Paulo, Casa de Passagem, 
de Recife, Coletivo Mulher Vida, de Recife. Os profi ssionais dessas entidades vêm aprendendo 
com a prática e desenvolvendo metodologias para atendimento de casos de abuso, violência e 
exploração sexual de crianças e adolescentes.

Tornaram-se referência para a implantação de outros programas no país. 
Juntamente com alguns centros de defesa  - como o Centro de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente da Bahia - infl uenciaram a implantação das primeiras políticas 
nacionais de enfrentamento de maus-tratos, abuso e violência sexual.  Esse conjunto de 
organizações foi protagonista, por exemplo, da elaboração do primeiro programa federal 
de atendimento, o programa Sentinela. 

 Se sua cidade tiver um serviço de atendimento psicossocial para crianças e 
adolescentes sexualmente abusadas, encaminhe-lhe a criança abusada.  

Se não o houver em seu município, ligue de imediato para o serviço especia-
lizado mais próximo de sua cidade e converse com os profi ssionais sobre os cuidados 
imediatos que um cidadão solidário pode prestar à criança. 
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A longo prazo, converse com o conselho municipal sobre como implantar esses serviços 
em seu município. 

 Vale lembrar aqui que nem sempre é possível  - ou é preciso -  criar uma estrutura, um 
prédio novo para tal fi nalidade. Esse serviço pode ser criado num posto de saúde, num centro co-
munitário ou mesmo, por meio de convênio, com uma clínica de psicologia da sua cidade. O mais 
importante é ter pessoal capacitado e dedicado a esse trabalho.

Na bibliografi a deste Guia você encontrará boas referências sobre o trabalho dessas organi-
zações e das organizações que compõem o Comitê de Enfrentamento da Exploração Sexual. Solicite 
o material que lhe interessa diretamente a essas organizações. Com certeza, seus profi ssionais terão 
muito prazer em colaborar com sua iniciativa.  

Necessidade de uma Rede de Proteção 
 

“A REDE não é um simples ajuste técnico, metodológico e administrativo 
mas implica uma mudança cultural e comportamental. É uma oportunidade 
estratégica de construção de ambientes para novas posturas e de instru-
mentos de apoio que fazem parte de um processo de mudança em curso.” 
(BNDES- Social, Rio, 2002)

 Por que a formação de uma rede de serviços é a melhor forma de 
proteção de crianças e adolescentes? Qual a sua origem e como se 
estrutura  no município?

É importante ressaltar que o movimento social, nestes últimos anos, reconhece o potencial do tra-
balho em rede para uma atuação mais abrangente, multidisciplinar e orientada por um conjunto de 
atores de diversas instituições com o mesmo foco temático voltado para a criança e o adolescente.

O contexto, no qual nasce essa nova forma de trabalho, é o período pós-Constituição de 
1988, na qual a assistência social foi elevada à condição de política pública e regulamentada pela Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS: os municípios têm o grande desafi o de buscar a efe-
tiva operacionalização das políticas publicas voltadas para a infância conforme estabelecidas 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, o movimento social reconhece o potencial do 

trabalho em rede e reivindica sua implantação o mais rapidamente possível.  A rede poten-
cializa a atuação mais abrangente e multidisciplinar de um conjunto de atores de diversas 
instituições que têm o mesmo foco temático na consecução da política de atendimento aos 
direitos da criança e do adolescente.
Precisamos ter uma compreensão do marco legal no qual se insere a política social para 
a criança e o adolescente, bem como conhecer melhor a realidade e especifi cidade do 

problema em questão a partir de nossa realidade local, no caso, do nosso município.

Para que isso aconteça de forma real e partilhada, temos de articular e integrar nossa 
ação com as instâncias de articulação entre o poder público e a sociedade civil: os 
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conselhos de direitos e tutelares e fóruns.

Nesse sentido utilizamos o termo de REDE como conceito que nos permite compartilhar objeti-
vos e procedimentos, obtendo as interações necessárias com outras instâncias institucionais e 
construindo, assim, vínculos horizontais de interdependência e complementaridade. Isso muda 
a percepção das instituições como órgãos centrais e hierárquicos e, dessa forma, nos permite 
compartilhar responsabilidades e reivindicações por meio de nossos objetivos e compromissos 
comuns, que é o bem-estar da criança e do adolescente.

Para um efetivo trabalho de rede, temos que buscar e construir algumas 
condições importantes, quais são:

• integrar as diversas políticas públicas voltadas para a promoção dos direitos da criança 
e do adolescente: saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, etc.;

• articular ações governamentais e não governamentais na assistência a crianças e ado-
lescentes: programas e serviços de atendimento existentes no município devem interagir 
entre si, devem trocar informações necessárias e socializar metodologias e conhecimen-
tos acumulados, ter complementaridade para evitar a sobreposição e a dispersão de 
recursos; 

• introduzir mecanismos de acompanhamento e avaliação, importantes para monitorar 
a política implementada como também a qualidade do serviço e o impacto na vida da 
criança e do adolescente e de suas famílias, e 

• mobilizar a sociedade para participar na política do atendimento, organizando-se para 
ter instrumentos de controle social compartilhado e planejado.

O trabalho em rede, além de aumentar a capilaridade das ações, tem muitas outras vantagens 
como a troca de experiência entre os vários atores institucionais que potencialmente podem trans-
formar-se em acúmulo de experiência e de conhecimento, aumentando a difusão e disseminação 
em regiões as mais remotas.  

A experiência de programas como os mantidos por CRAMI, Casa de Passagem,  Coleti-
vo Mulher Vida, ABRAPIA, Centro Aldeia Juvenil da Universidade Católica de Goiás, CEBRAIOS, 
Centro Brasileiro de Informação e Orientação de Saúde Sexual (Casa Renascer), CEDECA-BA, 
Centro de Referência às Vítimas de Violência do Instituto SEDES SAPIENTIAE, entre outros, mos-
trou que ações isoladas são insufi cientes para prevenir o abuso, responsabilizar o agressor, aten-
der à criança ou apoiar as famílias para evitar repetições de violência sexual. Faz-se necessário 
articular em rede os serviços já existentes para o atendimento à criança e ao adolescente.  

   O Conselho de Direitos deve elaborar  diretrizes básicas da política de atendimento e 
mapear as instituições presentes em cada município. A rede de proteção, por sua vez,  poderá 
fortalecer a capacidade de controle e avaliação dos serviços públicos, ao mesmo tempo em que 
poderá ajudar a indicar e propor novos serviços coerentes com a concepção teórica e legal  acima 
descrita Em vários locais, coexistem práticas e heranças arraigadas que remetem a um passado 



86

assistencialista e repressivo, a uma cultura machista e racista,  no que diz respeito ao atendimento, 
clientelista e pouco transparente, no que diz respeito às relações entre o Estado e a sociedade. 
 A escola pode ser o centro articulador da rede de proteção à criança, no bairro ou na 
região onde está localizada.  Poderia, por exemplo, criar a rede de todos que operam naquele bairro 
ou naquela região, convidando todos os potenciais participantes a se sentarem a uma mesma mesa 
- além dos profi ssionais da escola, podem ser incluídas pessoas que trabalham na polícia, em postos 
de saúde, creches, abrigos, bem como pessoas envolvidas em programas de assistência social nos 
centros comunitários e nas igrejas das diversas religiões.

 

 

 Como analisamos em capítulos anteriores, estamos vivenciando um novo projeto de socie-
dade para a infância e a adolescência: o  cidadão-criança, cidadão-adolescente.   Essa nova 
abordagem, dentro do novo marco legal da criança sujeito de direitos,  faz com que a violência sexual 
se torne um crime intolerável. 
 A questão da violência contra a criança e o adolescente deve gerar, no município, um mo-
vimento de mobilização para canalizar esforços para sua solução e assegurar a irreversibilidade do 
processo de mudança no atendimento, na postura em relação à criança e na priorização de políticas 
públicas. 
 Tirar o Estatuto da Criança e do Adolescente do papel é também uma questão de opção, 
uma questão de atitude. Tirar o ECA do papel e criar uma cultura de cidadania deve ser  nosso com-
promisso, nossa agenda de debates e nosso plano de trabalho no cotidiano. 

Sugestões:
 
 Faça uma pesquisa em seu município sobre organizações voltadas para esse tipo de atendi-

mento. 
 Afi xe em sua escola cartazes com endereço e telefones desses programas.
 Convide pessoas que trabalham nesses programas para falar sobre os tipos de serviços que 

prestam e a realidade desse tipo de atendimento.
 Convide o Conselho Tutelar do seu município para falar em sala de aula sobre a situação de 

violência contra crianças e adolescentes no seu município e como está sendo enfrentada.
 Convide, por indicação do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, outros 
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representantes dos órgãos do sistema de garantia do direito: promotor público, defensor pú-
blico, advogado, juiz, para informarem sobre como funciona o sistema de notifi cação e o 
sistema de garantia dos direitos da criação e do adolescente. 

 Convide jornalistas engajados na denúncia do fenômeno em seu município, pois em todo o 
país há jornalistas “amigos da criança”. Informe-se na sua cidade por meio do Conselho de 
Direito ou da rede ANDI.


