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EDITORIAL
Artigos científicos produzidos pelas alunas do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão
Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - Turma 2018 e 2019. Trata-se de
uma amostra do conhecimento gerado durante o período de estudos e que visa a disseminação
e aplicação do conhecimento, capazes de contribuir com a efetividade na prestação adequada
na solução dos conflitos, de forma interdisciplinar, em resposta aos desafios do Judiciário
contemporâneo.
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APRESENTAÇÃO
É com muita satisfação que passo a prefaciar a coleção de artigos elaborados no
curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário
Contemporâneo – Turma 2018/2019.
O investimento do Poder Judiciário e da Academia Judicial têm alcançado bons
resultados, conforme demonstram os artigos aqui expostos. As alunas empenharam-se para
obter os objetivos de desenvolvimento e o aprimoramento teórico, metodológico, prático
e científico na área psicossocial e sociojurídica, numa perspectiva interdisciplinar que as
qualifica para uma ação profissional ainda mais competente e inovadora.
A presente coleção conta com 38 artigos, que foram agrupados pela sintonia de
seus temas e divididos em 3 volumes, todos vinculados a esse importante seguimento de
trabalho que é o campo psicossocial, tão relevante aos serviços do Judiciário catarinense.
Neste terceiro volume, agruparam-se diversos assuntos, de ordem legal e
investigativa, com questionamentos práticos e metodológicos sobre o fazer profissional.
Esses estudos exploram a consonância entre teoria e prática, analisando a efetiva aplicação
da legislação, que está sempre em constante movimento.
Agradeço ao diligente corpo de professores que, cuidadosamente, orientou e
avaliou todos os trabalhos, bem como ao corpo diretivo e técnico da Academia Judicial por
oferecer, pela segunda vez, este curso aos assistentes sociais e psicólogos da instituição.
Parabenizo, ainda, as autoras pela brilhante produção desta coleção, reconhecendo o esforço
individual empenhado por elas.
Por fim, recomendo a leitura desses trabalhos a todos os servidores do Judiciário
catarinense, principalmente aos que atuam nas questões da família, infância e juventude,
pois certamente o conteúdo desta coleção propiciará a melhoria dos serviços prestados
aos usuários. Que a leitura possa auxiliar no refinamento e aplicação dos resultados aqui
produzidos!

Alcebir Dal Pizzol – Coordenador do Curso
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ROTINAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO
DE BARRA VELHA/SC: DEPOIS DE ESGOTADAS TODAS AS
POSSIBILIDADES?1
RUTINAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE BARRA
VELHA/SC: ¿DESPUÉS DE AGOTADAS TODAS LAS POSIBILIDADES?
Carolina Rodrigues Costa2
RESUMO
O artigo analisa as rotinas de acolhimento institucional no Município de Barra Velha/SC,
tendo como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/1990) e
o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes
à Convivência Familiar e Comunitária. Foram pesquisados documentos anexados às ações
judiciais referentes aos acolhimentos de crianças e adolescentes, que aconteceram entre
setembro de 2018 e agosto de 2019 e tiveram a intervenção direta do Conselho Tutelar e/
ou do CREAS do município na adoção desta medida de proteção. No primeiro capítulo são
discutidos os princípios de manutenção da criança na família de origem e a alternativa do
acolhimento apenas quando esgotadas todas as possibilidades de intervenção pela rede
socioassistencial em articulação com as demais políticas públicas. No segundo capítulo são
apresentados os casos pesquisados, dando-se enfoque para as intervenções realizadas e a
observância aos dois princípios supramencionados. As considerações finais apontam para
a continuidade de práticas menoristas na construção de políticas públicas para a infância e
juventude, a partir das alterações pontuais que vem sendo realizadas no ECA e da centralidade
do trabalho familiar na garantia do bem-estar e cuidado das pessoas.
Palavras-chave: Intervenção Familiar. Medida de Proteção. Acolhimento Institucional.

Trabalho requisitado para a aprovação do Curso de Pós-Graduação em Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário
Contemporâneo, sob a orientação da Professora Abigail Aparecida de Paiva Franco, assistente social, mestre e doutora em
Serviço Social pela UNESP/Franca - SP.
1

2
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RESUMEN
El artículo analiza las rutinas de acogimiento institucional en el municipio de Barra Velha
(Santa Catarina) teniendo como referencia el Estatuto del Niño y el Adolescente (ECA, ley
8069 de 1990) y el Plan Nacional de Promoción, Protección y Defensa del Derecho de Niños y
Adolescentes a la Convivencia Familiar y Comunitaria. Fueron analizados documentos anexos
a las acciones judiciales referidas a los procesos de acogimiento de niños y adolescentes que
acontecieron entre septiembre de 2018 y agosto de 2019 y tuvieron intervención directa del
Consejo Tutelar y/o del CREAS del municipio mencionado en el amparo de esta medida de
protección. En el primer capítulo son discutidos los principios de mantenimiento del niño en la
familia de origen y la alternativa de acogimiento cuando son agotadas todas las posibilidades
de intervención por la rede socio-asistencial en articulación con las demás políticas públicas.
En el segundo capítulo son presentados los casos investigados, enfocándose en las
intervenciones realizadas y centrándose en la observación de los dos principios mencionados
arriba. Las consideraciones finales apuntan a la continuidad de las prácticas menoristas en
la construcción de políticas públicas para la infancia y la juventud a partir de las alteraciones
puntuales que vienen siendo realizadas en el ECA y de la centralidad del trabajo familiar en la
garantía del bienestar y cuidado de las personas.
Palavras-chave: Intervención Familiar. Medidas de Protección. Acogimiento Institucional.

INTRODUÇÃO
No romance Pedro Páramo, o escritor mexicano Juan Rulfo conta a história de um
homem que viaja a um povoado distante atrás de seu pai, um tal Pedro Páramo. O viajante
conhecia Comala, assim se chamava o lugar, a partir da memória de sua falecida mãe. Mas
Comala em muito fugia ao retrato de sua imaginação, e não estava para ser descoberta com
uma mirada. Na busca pelo pai ausente, o viajante vai aos poucos entendendo Comala, e com
isso também seu passado e seu presente.
Tal como a realidade que expressa, Pedro Páramo nos dá a impressão de ser um
livro infinito. Exige releituras e, em cada uma delas, sempre provoca aquela sensação de
“como eu não havia pensado nisso antes?”. Foi este mesmo sentimento que nos acompanhou
na construção deste texto. Por conseguinte, não recorremos a Pedro Páramo para apresentar
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o tema trabalhado, mas tão somente para ilustrar este processo de reflexão que causou
estranhamento frente àquilo que considerávamos de nosso domínio enquanto assistentes
sociais.
O objetivo do artigo é materializar os resultados obtidos por meio de pesquisa
realizada com enfoque na análise dos atendimentos que foram prestados às famílias do
Município de Barra Velha - SC antes do encaminhamento de suas crianças e adolescentes
ao acolhimento institucional – que é uma das medidas de proteção previstas no Art. 101
do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA (BRASIL, 1990). Para tanto, examinamos
os documentos apresentados pelo Conselho Tutelar e pelo CREAS de Barra Velha à 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca homônima, a fim de subsidiar, ou justificar, a adoção de dita
medida. Trata-se dos documentos que acompanham a petição inicial do Ministério Público,
quando este solicita a homologação do acolhimento e a intervenção do Poder Judiciário, por
meio de uma ação judicial sobre o poder familiar dos pais em relação a seus filhos. A leitura
dos documentos se deu diretamente nos autos processuais, com a devida permissão da
magistrada responsável pela Vara em que tramitam os processos da infância e juventude.
Foram pesquisadas as ações referentes aos acolhimentos de crianças e
adolescentes que aconteceram entre os dias 1º de setembro de 2018 e 31 de agosto de 2019,
e tiveram a intervenção direta do Conselho Tutelar e/ou do CREAS na decisão do acolhimento.
Entendemos que o espaço de tempo delimitado – um ano – garante um número razoável de
processos para a avaliação. Além disso, o período escolhido, setembro de 2018 a agosto de
2019, coincide com o calendário de aulas da pós-graduação em Gestão Interdisciplinar de
Conflitos no Judiciário Contemporâneo, que se encerrou com a construção deste artigo e foi
fundamental para a reflexão do nosso processo de trabalho.
Os dois principais documentos que serviram de base para direcionar a leitura
dos autos e suscitar nossas reflexões foram o ECA (BRASIL, 1990) e o Plano Nacional de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar
e Comunitária (PNCFC) (CONANDA, 2006), em especial os princípios que compartilham
quanto 1) a manutenção das crianças e adolescentes na família de origem; e 2) o acolhimento
institucional/familiar como medida de proteção cabível somente após esgotadas todas
as possibilidades de intervenção junto à família. Além disso, foram utilizadas referências
bibliográficas relacionadas às políticas públicas para a infância e a juventude no Brasil,
principalmente no que diz respeito à histórica e recorrente prática de institucionalização.
A metodologia implementada é de tipo qualitativo, posto que se centra na revisão
de textos acadêmicos da área das ciências sociais e na análise de documentos construídos
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para o contexto do Judiciário. A pesquisa qualitativa, como sinaliza Kornblit (2007), busca tecer
argumentações de ordem compreensiva e descritiva a partir dos diferentes elementos que
compõem o fenômeno estudado para entendê-lo em sua complexidade. Neste caso, o tecido
que apresentamos foi entrelaçado com os elementos expressos no ECA (BRASIL, 1990); com
os comentários especializados e reflexões teóricas sobre esta lei e o tema institucionalização
de crianças e adolescentes; e com as experiências próprias e alheias no que diz respeito à
aplicação de seus princípios, em especial aqueles relacionados ao acolhimento.
É importante sinalizar que a pesquisa não foi aplicada com a ilusão de apresentar
uma avaliação isenta – não nos seria possível fazê-lo tendo em conta que o objeto de análise
é também nosso objeto de trabalho cotidiano. Assim, nos parece mais coerente indicar como
a escolha do tema foi amadurecida a partir das demandas de intervenção que tivemos que
enfrentar em nossa prática profissional.
Dentro deste contexto, este trabalho representa um esforço de sistematização
de nossas experiências cotidianas com o objetivo de elaborar novas aprendizagens – um
processo que está muito além da atividade de organizar e catalogar informações. No livro
Para Sistematizar Experiências, o sociólogo Oscar Jara Holliday (2006, p. 72) nos auxilia a
compreender esta metodologia:
A sistematização é aquela interpretação crítica de uma ou várias experiências
que, a partir de seu ordenamento e reconstrução, descobre ou explicita a lógica do
processo vivido, os fatores que intervieram no dito processo, como se relacionam
entre si e porque o fizeram deste modo.

Nossa necessidade de avaliar e repensar nossa rotina de trabalho, ou sistematizar
nossa experiência quanto ao acolhimento de crianças e adolescentes, surgiu de um episódio
específico. Em junho de 2019 as equipes com atuação na área da Infância e Juventude nas
Comarcas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foram comunicadas sobre o Provimento
n 9/2019 (TJSC, 2019), que tratava do Programa de Acompanhamento e Logística para o
Eficiente Acolhimento, ou simplesmente Programa ACELERA. A proposta, construída com
o objetivo de diminuir o período de permanência de crianças e adolescentes em serviços
de acolhimento, criou marcos processuais para as ações de Medida Protetiva e Perda ou
Suspensão do Poder Familiar, a fim de garantir maior celeridade na tramitação dos processos
por meio da diminuição dos prazos – máximo de 6 meses para a primeira e de 120 dias para
a segunda (TJSC, 2019).
O primeiro impacto que tivemos com o programa ACELERA foi positivo, uma vez
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que já existe um posicionamento consolidado sobre os efeitos negativos do prolongamento
das situações de acolhimento. Naquela ocasião realizamos uma leitura rápida do documento
que nos permitiu identificar os pontos principais do provimento, mas não nos gerou qualquer
reflexão. Passados alguns dias, enquanto organizávamos um plano de intervenção para
atuação junto a uma família cujas crianças se encontravam em situação de acolhimento, nos
recordamos do ACELERA, pois seria necessário ter em conta os novos prazos estabelecidos.
Sentimo-nos como o viajante chegando à Comala:
El camino subía y bajaba: Sube o baja segundo se va o se viene. Para el que va,
sube; para el que viene, baja.
--¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo?
-- Comala, señor.
--¿Está seguro que ya es Comala?
-- Seguro Señor.
-- ¿Y por qué se ve esto tan triste?
-- Son los tiempos, señor (RULFO, 2017, p. 6).

A nova leitura, guiada pelas demandas do cotidiano, evidenciou elementos que
antes haviam passado despercebidos. Eram indicados prazos curtos para a intervenção após
o acolhimento, porque se pressupunha que, aplicada tal medida de proteção, as possibilidades
de manutenção na família de origem já estariam esgotadas. Contudo, tal pressuposto não
se confirmava nas realidades das pessoas que estávamos atendendo, e aquela expressão
que nos era tão familiar no cotidiano de trabalho – “esgotadas as possibilidades” – passou a
ocupar um lugar de estranhamento.
Retornamos aos documentos dos autos processuais e ao ECA (BRASIL, 1990) com
“novas lentes” de leitura. No Estatuto reencontramos princípios e diretrizes que andavam
olvidados nas nossas reflexões, e percebemos questões que ficaram esmaecidas na correria
do nosso cotidiano – enunciados que foram lidos, mas não foram interpretados, como por
exemplo as alterações inseridas pela Lei 13.509, de 22 de novembro de 2017 (BRASIL, 2017).
A retomada do ECA (BRASIL, 1990) nos levou à releitura do PNCFC, e aquela
revisão nos causou uma espécie de desconcerto quanto às intervenções que estavam sendo
realizadas no período que antecedia o acolhimento sem que, até então, houvesse qualquer
questionamento de nossa parte. Sim, imersos em uma rotina intensa de trabalho e com muitas
requisições conservadoras, não percebemos que nossas atuações estavam se aproximando
mais de uma perspectiva de controle e de moralização das famílias pobres do que do princípio
de proteção integral defendido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Para encerrar esta conclusão, é necessário dizer que a presente pesquisa
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representa mais uma autoanálise do que uma análise propriamente dita. Retrata nosso
reencontro com o ECA e o caminho que tivemos que percorrer para compreender que ele,
mais do que um conjunto de normas, deve ser considerado como um instrumento de trabalho
em construção, fruto de embates políticos que se relacionam ao movimento da sociedade
brasileira e refletem diretamente na atuação do Estado.

1 PRESSUPOSTOS PARA A REFLEXÃO

1.1 O Estatuto da Criança e do Adolescente
O reconhecimento da cidadania de crianças e adolescentes na Constituição Federal
de 1988 (BRASIL, 1988), e a posterior promulgação do ECA (BRASIL, 1990) representam um
marco fundamental na história recente do nosso país. A alteração de paradigma provocada
pelas duas legislações foi resultado de intensa mobilização social no intento de superar as
práticas de institucionalização e criminalização da infância pobre que marcaram a atuação do
Estado brasileiro ao longo do século XX.
Frente a tal panorama e sua consequente importância, há que se destacar que
o ECA (BRASIL, 1990) contém uma infinidade de temas a serem refletidos e trabalhados.
Como isso é uma tarefa que exige tempo e muitas cabeças pensando, nos será possível
neste momento nos debruçar somente sobre uma das muitas questões das quais se ocupa o
Estatuto: o acolhimento institucional de crianças e adolescentes.
As medidas de proteção devem ser tomadas quando constatada situação de
violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, como exposto no Art. 98: “I - por ação ou
omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III - em razão de sua conduta” (BRASIL, 1990). As medidas de proteção estão dispostas da
seguinte maneira:
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade
competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; III - matrícula e freqüência
obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV - inclusão em
serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção
da família, da criança e do adolescente; V - requisição de tratamento médico,
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psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI - inclusão em
programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras
e toxicômanos; VII - acolhimento institucional; VIII - inclusão em programa de
acolhimento familiar; IX - colocação em família substituta (BRASIL, 1990, grifo
nosso).

A forma de apresentação das medidas indica um percurso a ser seguido na
estruturação do atendimento às crianças e às suas famílias nas situações de violação de
direitos. Estes atendimentos devem abranger a integração de uma série de políticas públicas,
envolvendo diversos profissionais das áreas da assistência social, saúde, educação, habitação,
trabalho e renda, entre outras. Ou seja, trabalhar com políticas de atendimento à infância e à
juventude é, necessariamente, trabalhar em rede.
Quanto ao acolhimento, está indicado no § 1º do mesmo Art. 101 do ECA (BRASIL,
1990) que “o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e
excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo
esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade”.
Depreende-se daí que se trata de uma medida extrema e que deve ser tomada somente após
esgotadas todas as possibilidades de atuação das redes de atendimento para a manutenção
da criança e/ou do adolescente junto à sua família de origem ou extensa.3 A compreensão
acerca do acolhimento como medida excepcional e provisória está relacionada à preocupação
em romper com a prática de institucionalização de crianças, a qual foi recorrente até os anos de
1980. Rizzini (2007, p. 33) tem importantes contribuições para nos auxiliar na compreensão
deste contexto:
A década de 1990 marca uma mudança importante de paradigmas em relação
ao cuidado e proteção à população infantil e juvenil, sob o ponto de vista de seus
direitos. Nesse sentido, condena-se a prática centenária da institucionalização
de crianças devido à sua condição de pobreza e fica estabelecido o caráter de
excepcionalidade e temporariedade desta prática. Crianças (até os 12 anos) não
podem ser privadas de liberdade e, havendo necessidade de serem afastadas
da família, o encaminhamento a um abrigo é uma das alternativas. Porém, a
ênfase será colocada no direito à convivência familiar e comunitária, reforçandose que o abrigamento deve constituir uma última medida, consideradas todas as
possibilidades da criança permanecer com os seus.

No Art. 25 do ECA está expresso que “Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da
unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive
e mantém vínculos de afinidade e afetividade” (BRASIL, 1990).
3
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Como bem assinala Rizzini (2007), a partir dos anos de 1990 a família e a
comunidade passaram a ocupar um lugar central na garantia dos direitos das crianças e dos
adolescentes com a construção de políticas públicas voltadas a este fim. O marco legal destes
princípios se encontra no Art. 227 da Constituição Federal de 1988:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão (BRASIL, 1988).

Esta concepção de que as políticas para a infância e para a juventude devem ser
pensadas a partir da família foi consolidada com a promulgação do ECA (BRASIL, 1990) – que
reiterou tal compreensão em diversos de seus artigos. No Art. 19 está expresso que “é direito
da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente,
em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária [...]”, complementado
no § 3º que “a manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá
preferência em relação a qualquer outra providência [...]”. No Art. 23 está estabelecido que
“a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a
suspensão do poder familiar”, reafirmado no § 1º do referido artigo que “não existindo outro
motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido
em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas
oficiais de proteção, apoio e promoção”. Já no § 1º do Art. 39 está expresso que “a adoção é
medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos
de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa’’ (BRASIL, 1990).
Como pode ser percebido, não faltam referências no Estatuto quanto ao
entendimento de que a família representa um espaço privilegiado para a socialização e
desenvolvimento das crianças e adolescentes e, consequentemente, para a melhor efetivação
de seus direitos. Desta forma, cabe ao Estado, em suas diferentes esferas, oferecer por meio de
políticas públicas o suporte necessário para que os pais, ou eventualmente outros familiares,
consigam criar suas crianças de forma digna dentro de suas comunidades de origem – modelo
oposto ao da institucionalização.
Como estamos falando do período imediato à promulgação da Constituição Federal
de 1988, é importante ressaltar que a reestruturação de várias políticas públicas, como Saúde,
Educação e Assistência Social, precisou levar em conta os princípios que estavam expressos
no ECA. Ou seja, o Estatuto não fundou uma política específica para a infância e a juventude,
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mas direcionou a atuação de políticas setoriais, além de influenciar a organização de serviços e
órgãos – a demanda por equipes técnicas nos Fóruns é um bom exemplo para esta afirmativa.

1.2 Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças
e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária
O PNCFC (CONANDA, 2006) foi construído em um contexto de reordenamento
das políticas públicas para a infância e a juventude e de proposições de metodologias de
atendimento às famílias. Ele foi elaborado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CONANDA) e pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), entre os
anos de 2004 e 2006, a partir de uma ampla discussão empreendida em diferentes esferas do
governo e congregando a participação da sociedade civil. Trata-se de um documento bastante
extenso, pois é resultado de intenso debate público.
Tal como o ECA (BRASIL, 1990), a leitura do PNCFC (CONANDA, 2006) nos
suscitou uma infinidade de reflexões sobre o cotidiano de trabalho com famílias e a atenção
que deve ser dada a crianças e adolescentes. Não obstante, como já sinalizamos anteriormente,
a proposta da pesquisa não nos permite abarcar muitos temas. Sendo assim, optamos por
evidenciar as referências expressas no documento (PNCFC) quanto a três questões que nos
parecem centrais para estruturar atendimentos que podem gerar decisão de acolhimento.
Primeiro o reconhecimento da responsabilidade do Estado em oferecer uma estrutura mínima
para garantir a dignidade das famílias; depois a compreensão, pelos profissionais, quanto
a diversidade dos arranjos familiares e comunitários com os quais precisam trabalhar, e,
por fim, a identificação de intervenções necessárias e indispensáveis que possam indicar a
impossibilidade de a criança/adolescente permanecer com sua família de origem ou extensa.
O Estado, na interação das três esferas do Poder Executivo, deve garantir que
a população tenha acesso adequado às políticas sociais básicas de Saúde, Educação e
Assistência Social. No texto do PNCFC (CONANDA, 2006) estas três políticas aparecem
como estruturantes dos atendimentos que devem ser ofertados às famílias e representam
um ponto de partida para o acesso a outros direitos relacionados à habitação, trabalho,
esporte, lazer, entre outros. A construção de uma atuação em rede, a partir das áreas da
Saúde, Educação e Assistência Social nos municípios, deve prever tanto ações de prevenção
quanto de superação das situações que representem violação de direitos para crianças e
adolescentes. Esta responsabilidade do Estado na garantia de acesso às políticas públicas
pode ser identificada em diversas passagens do documento. O trecho a seguir representa
bem esta compreensão:
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É essencial mostrar que a capacidade da família para desempenhar plenamente
suas responsabilidades e funções é fortemente interligada ao seu acesso aos
direitos universais de saúde, educação e demais direitos sociais. Assim, uma
família que conta com orientação e assistência para o acompanhamento do
desenvolvimento de seus filhos, bem como acesso a serviços de qualidade nas
áreas da saúde, da educação e da assistência social, também encontrará condições
propícias para bem desempenhar as suas funções afetivas e socializadoras, bem
como para compreender e superar suas possíveis vulnerabilidades. (CONANDA,
2006, p. 26).

No tocante a compreensão da instituição família, o texto chama a nossa atenção
para o fato de que as definições legais não esgotam a complexidade dos vínculos que podem
se formar no contexto familiar e comunitário. Ao estabelecer esta discussão, o PNCFC
(CONANDA, 2006) oferece indicativos importantes que podem auxiliar os profissionais na
compreensão dos arranjos e dinâmicas familiares no momento da intervenção. Está expresso
que os vínculos da família não são apenas de consanguinidade, mas também de alianças e
afinidades. Eles podem envolver uma diversidade de relações de parentesco dentro de uma
“família extensa”, que extrapolam a “família nuclear” centrada nas relações de parentalidade/
filiação. São vinculações que se desenvolvem fora do âmbito doméstico e implicam obrigações
mútuas que devem ser consideradas quando se pensa a proteção da criança e dos adolescentes.
Nesta mesma lógica de pensamento, são sinalizadas outras formas de vínculos que
costumam ser forjados no espaço da comunidade e envolvem relações de apadrinhamento,
amizade e vizinhança. As relações estabelecidas dentro desta dinâmica comunitária,
denominadas como rede de apoio, podem ser mais fortes que as próprias relações de
parentesco e frequentemente se mostram como importantes para a socialização das crianças
e adolescentes, podendo, assim, representar ferramentas valiosas na garantia do cuidado e
da proteção das pessoas da comunidade. A construção de um atendimento adequado por
parte dos profissionais deve compreender a família a partir de seu movimento próprio, suas
peculiaridades e potencialidades:
Reconhecendo a complexidade desse processo, é preciso escutar e respeitar
as famílias, seus valores e crenças, criando com elas soluções que possam ser
adequadas ao contexto, coerentes com os direitos dos seus membros e consistentes
com as políticas sociais. É preciso reconhecer que a família apresenta capacidade
de criar soluções para seus problemas, em sua relação com a sociedade e em sua
rede de relações internas e de rever e reconstruir seus vínculos ameaçados, a
partir do apoio recebido das políticas sociais. (CONANDA, 2006, p. 70).
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Sobre a intervenção profissional junto às famílias, está ressaltado no PNCFC
(CONANDA, 2006) que antes do acolhimento devem ser esgotadas todas as medidas de
proteção anteriores4 – o que implica na devida inclusão da família em programas de auxílio
e proteção. Estes programas precisam ter como foco o fortalecimento da estrutura familiar a
partir de suas condições concretas de vida. Além disso, as intervenções a serem realizadas
devem ser identificadas a partir de um plano de trabalho construído de maneira participativa
com os envolvidos. Os programas de atendimento têm que abranger as seguintes dimensões:
• superação de vulnerabilidades sociais decorrentes da pobreza e privação –
incluindo condições de habitabilidade, segurança alimentar, trabalho e geração
de renda; • de vínculos familiares e de pertencimento social fragilizados; • acesso
à informação com relação às demandas individuais e coletivas; • orientação da
família e, especialmente, dos pais, quanto ao adequado exercício das funções
parentais, em termos de proteção e cuidados a serem dispensados às crianças
e adolescentes em cada etapa do desenvolvimento, mantendo uma abordagem
dialógica e reflexiva; • superação de conflitos relacionais e/ou transgeracionais,
rompendo o ciclo de violência nas relações intrafamiliares; • integração sóciocomunitária da família, a partir da mobilização das redes sociais e da identificação
de bases comunitárias de apoio; • orientação jurídica, quando necessário.
(CONANDA, 2006, p. 39).

Após observadas e trabalhadas tais questões, e concluindo-se que o acolhimento
institucional é a decisão que melhor resguarda o bem-estar e os direitos da criança ou do
adolescente, o PNCFC (CONANDA, 2006) sinaliza que a intervenção realizada deve gerar
um diagnóstico individualizado do caso que justifique a aplicação da medida. No diagnóstico
precisam estar identificados os riscos aos quais a criança ou adolescente está submetido,
as condições da família para superação das dificuldades que geram a violação de direito, o
contexto socioeconômico no qual a família está inserida e sua história de vida. Mas, além disso,
é necessário haver no mesmo documento ponderações sobre como a violação de direitos
está relacionada à ausência de políticas públicas; a indicação dos serviços para os quais a
família foi encaminhada; e informações sobre o plano de intervenção construído e aplicado no
decorrer do atendimento.
Há que se destacar que há uma grande diversidade de referências teóricas para
pensar a relação entre Estado, políticas sociais e família de uma maneira ampliada, e outras
tantas que vão trabalhar de maneira específica a intervenção das equipes técnicas junto
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às famílias. Assim, estamos cientes que as ponderações que apresentamos com base no
PNCFC (CONANDA, 2006) não esgotam a discussão sobre estes temas. Não obstante, neste
momento, optamos por nos focar apenas no conteúdo do referido Plano, por se tratar de uma
referência de fácil acesso e já disponível aos profissionais que trabalham na base – o que
facilitará o diálogo que pretendemos travar a partir deste artigo.
Feitas tais ponderações, e revistas as diretrizes que explicam o princípio de que
crianças e adolescentes devem permanecer na sua família de origem, vamos à apresentação
dos casos analisados.

2 INTERVENÇÃO COM FAMÍLIAS E ACOLHIMENTO EM BARRA
VELHA

2.1 Contextualizando a Pesquisa
Como enunciado na introdução, nosso objetivo é analisar os atendimentos
prestados às famílias do Município de Barra Velha antes do encaminhamento de suas crianças
e adolescentes ao acolhimento institucional. Para tanto, foram analisados os documentos
apresentados pelo Conselho Tutelar e pelo CREAS à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Barra Velha, com o objetivo de subsidiar ou justificar as decisões de acolhimento institucional.
Estabelecemos como recorte temporal o período entre 1º de setembro de 2018
e 31 de agosto de 2019. Neste intervalo foi identificado um total de doze ações judiciais
relativas a acolhimentos institucionais, sendo selecionadas sete para a análise – estas sete
ações envolvem um total de nove crianças, uma vez que há duas duplas de irmãos.
Inicialmente delimitamos que seriam analisados todos os casos nos quais o
acolhimento se deu em meio a intervenção do Conselho Tutelar e/ou da rede socioassistencial
do Município. Depois, percebemos que seria necessário excluir aquelas ações em que houve
declínio de competência pelo Magistrado, com o encaminhamento das crianças e dos autos
para outras Comarcas. Vale ainda destacar que, além do Município de Barra Velha, a Comarca
homônima abarca o Município de São João do Itaperiú. No período de tempo de realização da
pesquisa ocorreu a primeira situação de acolhimento na história daquele município. Como se
tratou de um caso isolado, e tendo os dois municípios estrutura de políticas públicas diversas,
optamos por não incluí-lo na pesquisa.
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A leitura dos documentos foi orientada com o objetivo de se compreender se
os acolhimentos foram sugeridos tendo em conta seu caráter de excepcionalidade e se a
intervenção prévia se aproximou daquela proposta no PNCFC (CONANDA, 2006), trabalhada
em seus pontos principais no primeiro capítulo deste texto.
Para começar, nos parece interessante apresentar alguns dados relativos ao
município, uma vez que há questões que consideramos importantes para a análise. As
informações foram coletadas no site do IBGE; junto às Secretarias Municipais de Educação,
Cultura e Desporto, Saúde e Saneamento e Assistência Social; e no cotidiano de atendimento
à população.
Barra Velha se encontra numa localização bastante privilegiada em termos
econômicos, à beira da BR-101, uma das principais rodovias do país. Para quem vem no
sentido norte-sul desde o Estado do Paraná, Barra Velha é a primeira cidade litorânea que
é cortada pela BR-101. Além disso, ela está a menos de uma hora de distância de cinco
importantes municípios considerados polos econômicos do Estado: Joinville, Jaraguá do Sul,
Itajaí, Balneário Camboriú e Blumenau. Neste mesmo raio de distância há, ao menos, três
portos marítimos. Para completar, Barra Velha dista aproximadamente duas horas das capitais
dos Estados de Santa Catarina e Paraná.
De acordo com estimativas do IBGE (2019), neste ano de 2019 o município conta
com aproximadamente 30.000 habitantes; não obstante, a partir dos números apresentados
pelo programa Estratégia em Saúde da Família (ESF), a administração municipal argumenta
que Barra Velha já ultrapassou os 40.000 habitantes. Os números do Censo de 2010 indicavam
uma população de 22.386 pessoas e um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) de 0,738. Além disso, em 2010 aproximadamente 34,5% dos habitantes da cidade
tinham entre 00 e 19 anos (3.346 pessoas com idade entre 00 e 9 anos e 4015 com idade
entre 10 e 19 anos).
É possível perceber que o índice populacional oscila significativamente entre as
estações de inverno e verão, e esse fluxo tem grande influência na economia. Grande parte
dos postos de trabalho em Barra Velha encontram-se no setor de comércio. Recentemente
foram inaugurados dois hipermercados com vendas em atacado que abriram um número
considerável de postos de trabalho e oportunidades de emprego. Além disso, na cidade está
instalado o principal ponto de distribuição das Lojas Havan no país, que também absorve
um número significativo de mão de obra. Ainda de acordo com o IBGE (2017), no ano de
2017 a média de salário recebido pelos trabalhadores formais foi de 2,3 salários mínimos.
Para completar, é necessário registrar que há um número considerável de moradores que
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trabalham nas cidades vizinhas, e que Barra Velha é uma cidade com um alto fluxo migratório
e uma população que costuma circular entre os municípios da região.
No tocante a estrutura das políticas sociais, vamos nos deter àquelas que o
PNCFC (CONANDA, 2006) identifica como sendo principais para o atendimento às famílias:
Assistência Social, Saúde e Educação. A estrutura de Assistência Social do município está
dividida em Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. A primeira abarca um Centro de
Referência em Assistência Social (CRAS), onde são desenvolvidas as atividades relacionadas
ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). A segunda abarca um
Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), responsável pelo Serviço
de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), e um serviço de
acolhimento institucional que está vinculado à administração pública.
Quanto aos serviços de saúde, o Município conta com 9 unidades básicas de saúde,
todas com equipes do Programa Estratégia em Saúde da Família. Além disso, há uma unidade
de Pronto-Atendimento, uma unidade de CAPS e um Serviço Especial de Reabilitação –
que dispõe de profissionais da área da Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia
Ocupacional. No tocante à educação, o Município conta com 8 centros de educação infantil;
10 escolas municipais de ensino fundamental (entre escolas isoladas, reunidas, básicas
e pré-escolar); 3 escolas estaduais, que são responsáveis pelo ensino médio; 1 centro de
Educação de Jovens e Adultos (EJA); e mais três escolas particulares de ensino fundamental.
Não há universidades, nem instituições profissionalizantes em Barra Velha. Feitas estas
considerações, podemos nos encaminhar à análise das situações de acolhimento.

2.2 Apresentação dos Casos: Trajetórias de Acolhimento Institucional
Dentro do grupo analisado, no momento do acolhimento a criança com menor idade
era recém-nascida, e o adolescente com maior idade tinha 15 anos. A Tabela 1 demonstra a
faixa etária das crianças acolhidas.
Tabela 1 – Identificação das crianças acolhidas por faixa etária
Faixa Etária

00-01

03-04

04-05

06-07

07-08

08-09

12-13

15-16

Acolhidos/Faixa Etária

2

1

1

1

1

1

1

1

Fonte: Dados extraídos dos autos processuais da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra Velha/SC
e organizados por Carolina Rodrigues Costa, 2019

25

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

Um dado importante a ser destacado é que, dos 7 casos de acolhimento ( número
de ações judiciais), 4 estiveram concentrados nos meses de março, abril e maio de 2019
(total de 6 crianças). Os outros três aconteceram nos meses de outubro e dezembro de 2018
e agosto de 2019 (total de 3 crianças). Nos parece correto relacionar a concentração de
acolhimentos nos meses de março, abril e maio ao fato de que entre janeiro e maio de 2019
o CREAS do município funcionou de maneira regular com apenas uma assistente social –
a psicóloga havia pedido demissão no final de 2018 e foi substituída apenas no mês de
maio e a advogada encontrava-se em licença-maternidade, sendo substituída estritamente
em questões pontuais e urgentes. Cabe destacar que, apesar de estarem sendo avaliados
apenas 7 casos (09 crianças), a instituição de acolhimento chegou a abrigar 15 crianças/
adolescentes neste período, posto que a falta de profissionais na Proteção Social Especial
acabou prejudicando as intervenções junto às famílias das crianças que já estavam acolhidas.
Vale ainda acrescentar que, além da equipe do CREAS, também a equipe da instituição de
acolhimento estava sem profissional de Psicologia desde dezembro de 2018.
Sobre os núcleos familiares das crianças acolhidas, cujos processos estão sendo
analisados, nos parece interessante apresentar uma breve contextualização. Uma dupla de
irmãos (crianças os dois) viviam sob os cuidados do pai e da mãe. Outra dupla de irmãs
(ambas crianças), mais uma criança e mais um adolescente viviam sob os cuidados de um
dos genitores e mais um familiar (irmãos adultos ou avó). Uma criança vivia sob os cuidados
exclusivos do pai. Uma adolescente vivia sob os cuidados exclusivos da mãe. Para completar,
uma criança foi acolhida logo após o nascimento e nunca recebeu os cuidados de familiares.
É importante destacar que em todos os casos foi possível perceber a existência de uma rede
familiar frágil e vínculos escassos dos envolvidos com a comunidade – o que pode estar
relacionado ao fato de serem migrantes.
Todas as crianças que foram acolhidas são provenientes de famílias pobres.
Não obstante, em nenhum dos casos foi detectada ausência completa de renda ou falta de
acesso à moradia. Em apenas um caso a única fonte de renda da família era um benefício
socioassistencial, no caso o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Em quatro famílias
o genitor da criança era o principal responsável pelo sustento do lar, sendo que apenas um
deles se tratava de trabalho informal. Nas outras duas famílias o principal responsável pelo
sustento do núcleo era outro familiar.
No tocante aos acolhimentos, em seis casos eles foram realizados diretamente
pelos conselheiros tutelares, com posterior comunicação ao Ministério Público para o ingresso
da ação judicial. Somente em um caso o acolhimento aconteceu após a decisão judicial.
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Destaca-se que, na parte do ECA que trata das atribuições do Conselho Tutelar, está
expresso que ele deve atender as crianças e os adolescentes, aplicando as medidas previstas
no art. 101, I a VII, sendo o acolhimento institucional uma destas medidas. Entretanto, no
parágrafo 2º. deste mesmo artigo está afirmado que:
§ 2º Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de vítimas
de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130 desta Lei,
o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência
exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do
Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de procedimento judicial
contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do
contraditório e da ampla defesa (BRASIL, 1990, grifo nosso).

Além disso, o Art. 93 do ECA também corrobora este entendimento de que o
acolhimento pelo Conselho Tutelar deve representar algo excepcional: “Art. 93. As entidades
que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de
urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente
[...]” (BRASIL, 1990, grifo nosso). Ou seja, constata-se que em Barra Velha os acolhimentos
estão acontecendo na contramão daquilo que está sinalizado no ECA.
Quanto à documentação anexada nos autos para justificar o pedido de acolhimento,
percebemos que nas sete ações havia, ao menos, um Auto de Constatação do Conselho
Tutelar e documentos pessoais da criança ou adolescente acolhidos. Cinco ações dispunham
de documentos de saúde (carteira de vacinação e cartão do SUS); quatro de documentos
escolares; três de relatórios ou informações do CREAS; três de boletins de ocorrência; e duas
de fotografia e/ou vídeo. Em todos os casos os genitores estavam devidamente indicados,
bem como estava destacado um motivo principal que levou os conselheiros a tomarem a
decisão de acolhimento.
Foram identificados os seguintes motivos para os acolhimentos: tanto o menino
que era criado apenas pelo pai, quanto a adolescente que era criada apenas pela mãe, foram
acolhidos porque estavam sem cuidadores enquanto os pais trabalhavam. A família do menino
já era acompanhada há algum tempo pelos serviços socioassistenciais, enquanto a família da
adolescente nunca havia recebido qualquer atendimento. Violência física foi a causa para o
acolhimento de uma dupla de irmãos, uma criança e uma adolescente. Suspeita de abuso
sexual foi a causa para o acolhimento de uma dupla de irmãs. Para completar, uma criança
foi acolhida devido ao fato de os pais serem dependentes químicos e não terem realizado
exames de pré-natal.
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Vamos, a seguir, identificar caso a caso as informações referentes aos atendimentos
prestados antes da decisão de acolhimento. As situações serão apresentadas tendo em conta
a ordem cronológica dos acolhimentos.
Caso 01: O Conselho Tutelar foi acionado por uma maternidade da região com
informações do nascimento prematuro de uma criança encaminhada para UTI neonatal. Foi
informado que os genitores eram dependentes químicos e que a genitora não havia realizado
nenhum acompanhamento pré-natal. O Conselho Tutelar identificou que a família já havia
sido atendida nos últimos meses de 2017 – quando houve uma denúncia de negligência
dos pais para com um filho que, na época, estava com idade aproximada de um ano. Houve
intervenção do Conselho Tutelar e a criança de um ano foi entregue aos cuidados de um
casal de tios (únicos familiares que os genitores tinham na cidade). Depois disso, o caso foi
repassado ao CREAS para a realização do acompanhamento. Há, nos autos, um relatório do
CREAS elaborado no início de 2018, informando que a criança estava bem sob os cuidados
dos tios e que os pais mantinham convivência cotidiana com o filho, havendo possibilidades de
retomarem seus cuidados – tanto que não foi proposta nenhuma medida para a regularização
da guarda em favor dos tios. Os genitores foram encaminhados ao CAPS.
Não há documentos que indiquem manutenção do acompanhamento à família, o
que nos leva a supor que não aconteceu, uma vez que nenhum dos profissionais envolvidos no
atendimento tinha conhecimento da nova gestação da genitora. No Auto de Constatação que
o Conselho Tutelar encaminhou em relação ao recém-nascido, não há qualquer ponderação
sobre a família não ter recebido atendimento continuado – mesmo já existindo uma situação
de violação de direitos e rompimento de vínculos em relação à outra criança. Além disso,
percebeu-se que muitas das justificativas para o acolhimento do recém-nascido orbitaram
em torno dos problemas com a criança mais velha. Os documentos apresentados são curtos e
pontuais, não há qualquer documento que se aproxime a um diagnóstico. Esta foi a única ação
em que a criança foi acolhida após a determinação judicial.
Caso 02: No Auto de Constatação está relatado que o Conselho Tutelar foi acionado
para intervir em uma situação de conflito na família, em que após uma briga a genitora havia
expulsado a filha adolescente de casa. No documento está citado que a mãe sofria com
problemas de dependência química, e que tal condição estava comprometendo as relações
familiares e a criação dos filhos. Naquela ocasião foram encontrados parentes que aceitaram
ficar com as crianças mais novas, contudo não houve quem se disponibilizasse a assumir os
cuidados da adolescente – o que ensejou o acolhimento. Junto ao Auto de Constatação estava
anexado relatório datado do início de 2018, com informações de um atendimento do Conselho
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Tutelar em uma situação na qual a adolescente verbalizou ter sido vítima de abuso sexual por
parte do padrasto (em período recente) e por parte do pai (em período mais antigo).
No relatório são sinalizados contatos com a genitora e com a avó materna da
adolescente, contudo não são citados outros atendimentos ou mesmo encaminhamentos
para a rede socioassistencial. Neste mesmo relatório de 2018 é mencionado um atendimento
à família no ano de 2013, porém não são identificados nem os motivos para o atendimento,
nem as intervenções realizadas. As informações apresentadas nos levam a pensar que os
atendimentos realizados foram pontuais e não geraram encaminhamentos para serviços
da rede socioassistencial. É interessante mencionar que no Auto de Constatação não há
indicação quanto ao direito da família de receber atendimento sistemático, mas sugere-se que
a genitora seja submetida a exame toxicológico. Para finalizar, observamos que o conjunto de
documentos apresentados nos autos não tem informações condizentes com aquelas que se
esperam encontrar em um diagnóstico.
Caso 03: O Auto de Constatação do Conselho Tutelar relata uma denúncia de
vizinhos quanto ao fato de uma adolescente passar muitos dias em casa sem a supervisão
da genitora, apenas na companhia de um irmão de dezoito anos e junto a amigos dele. Na
denúncia ainda foi expresso que era comum a adolescente reclamar de fome e pedir comida a
pessoas conhecidas. A família nunca havia sido atendida pelo Conselho Tutelar ou pela rede
socioassistencial. No documento está relatada a intervenção dos conselheiros tutelares junto
à adolescente, oportunidade na qual ela teria informado que a mãe estava trabalhando nos
finais de semana e, por isso, o irmão e ela ficavam alguns dias sozinhos em casa. No final
de semana em questão o irmão havia viajado para uma competição de luta, deixando-a sob
a supervisão de um amigo, sem o conhecimento da mãe. A adolescente teria verbalizado
incômodo com a situação, pois percebia no amigo um comportamento sexualizado em relação
a ela.
Ao ser localizada, a genitora informou que os dois filhos estavam juntos em casa
e refutou a possibilidade de o primogênito ter viajado. Ela argumentou que estava há muitos
meses sem trabalhar e não podia perder aquela oportunidade, recusando-se a voltar para
casa naquele momento. Como a família não tinha familiares em Barra Velha, optou-se pelo
acolhimento. Está informado no Auto de Constatação que as denúncias foram confirmadas
por conhecidos da família, contudo não há qualquer identificação sobre quem são estas
pessoas e que legitimidade elas teriam para influenciar uma decisão de acolhimento. Chamou
nossa atenção o enfoque em informações que não estavam relacionadas a situação das
denúncias e do acolhimento, e que, a nosso ver, tinham um caráter bastante moralizante –
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como por exemplo o relato de o genitor da adolescente ser tetraplégico pelo fato de ter levado
27 facadas de um policial no Rio de Janeiro.
Caso 04: Trata-se de um processo referente a duas irmãs. No Auto de Constatação
está relatado que a criança mais nova, com poucos meses de vida, estava sob cuidados de
terceiros, enquanto a criança mais velha, com aproximadamente dois anos, estava sob os
cuidados da genitora. No Auto de Constatação está relatado que a pessoa que estava com
a criança mais nova buscou o Conselho Tutelar para fazer uma denúncia de abuso sexual do
padrasto em relação a criança mais velha. De acordo com as informações apresentadas, a
denunciante já havia comunicado a situação à genitora, mas esta última havia refutado tal
possibilidade. Também está registrado que a denunciante desejava ficar com as duas crianças,
mas sabia que havia impedimentos legais para isso (uma vez que não existiam vínculos de
parentescos e/ou de convivência entre as duas famílias). Há informações, todas repassadas
pela denunciante, que a genitora trabalhava como profissional do sexo e que alguns de seus
clientes já haviam verbalizado que, se quisessem, poderiam ter violentado a criança mais
velha – nenhuma destas pessoas está identificada.
Para completar, está informado que no início do ano de 2019 a mãe havia sido
advertida pelo mesmo Conselho Tutelar por não haver levado a filha caçula para receber
algumas vacinas, sendo a omissão classificada como negligência. Também são mencionadas
a existência de outras situações que teriam demandado intervenções específicas daquele
órgão nos primeiros meses do ano, porém não há descrição sobre quais seriam estas e nem
sobre as intervenções realizadas pelo Conselho Tutelar em tais ocasiões. Além disso, não
é possível identificar o encaminhamento da família para os serviços socioassistenciais. De
acordo com o que se observa nos documentos, os conselheiros tutelares decidiram pelo
acolhimento sem conversar com a genitora sobre as denúncias feitas. Não havendo contato
com a família, as informações apresentadas não podem compor um diagnóstico.
Caso 05: Este caso foi o que apresentou acompanhamento pela rede
socioassistencial pelo período de tempo mais longo. Não obstante, o motivo que provocou o
acolhimento não foi o mesmo que gerou o acompanhamento. O acompanhamento à família
se iniciou nos primeiros meses do ano de 2018, quando o Conselho Tutelar foi acionado pela
escola devido a informação de que a criança poderia estar sendo vítima de abuso sexual pelo
irmão adolescente. O caso foi encaminhado ao CREAS e comunicado à 1ª Promotoria de Justiça
– que instaurou um procedimento para averiguação. Está expresso nos documentos que
naquela época o Conselho Tutelar acompanhou a família ao IML e também em compromissos
na Delegacia de Polícia Civil. Há um documento do CREAS que indica discussão do caso
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com a rede, visitas domiciliares, entrevistas, atendimentos individuais e encaminhamento
para serviço de Psicologia ( psicoterapia). A partir do documento é possível perceber uma
organização da intervenção e a escolha por instrumentais de trabalho específicos. Não
obstante, apesar do longo período de acompanhamento, o foco da intervenção permaneceu
centrado na confirmação da situação de abuso e no afastamento do suposto abusador do
lar familiar. As considerações finais apresentadas neste documento afirmam que a genitora
não aderiu aos encaminhamentos da maneira esperada, mas, mesmo assim, sugerem que o
procedimento instaurado pela Promotoria de Justiça seja arquivado. Chamou nossa atenção
o fato de que neste mesmo documento há uma afirmação de que os vínculos da genitora
com a filha são fragilizados, posto que a primeira se negou a retirar o “abusador” da casa da
família – não havendo qualquer relativização sobre o fato de este último ser também filho
dela e não ter, ainda, alcançado a maioridade.
Quanto à situação que gerou o acolhimento, novamente o Conselho Tutelar foi
acionado pela escola para denunciar que a criança havia se apresentado à instituição com
marcas de agressão física e teria relatado que eram fruto de uma surra dada pela genitora.
O Conselho Tutelar acionou o CREAS por telefone, e a equipe técnica sugeriu verbalmente o
acolhimento sob a justificativa de que estava muito difícil trabalhar com a família. Não foram
entregues relatórios recentes do acompanhamento. Neste caso, percebemos que há mais
de um documento do Conselho Tutelar, bem como há documentos da escola e do CREAS.
Percebemos, também, que os documentos da escola estavam pouco legíveis e não estavam
identificadas as circunstâncias em que foram construídos – para uso interno da instituição
ou a pedido do Conselho Tutelar. Os documentos do acompanhamento do CREAS estavam
prestes a completar um ano. Há nos documentos várias informações sobre o núcleo familiar,
contudo estas não chegam a confirmar um diagnóstico.
Caso 06: Neste caso a família também estava sendo acompanhada há alguns
meses pelo CREAS. Trata-se de duas crianças, uma menina de 7 anos com paralisia cerebral
e um menino de 4 anos. No Auto de Constatação do Conselho Tutelar, além da situação
específica que gerou o acolhimento, agressão física da genitora para com o filho mais
novo, são citados episódios no ano de 2018 em que o órgão foi acionado pela APAE para
comunicar “comportamento inadequado” da genitora em frente aos filhos, e pela escola
para declarar preocupação com algumas atitudes da menina. Nos documentos da escola a
situação da criança está descrita como sendo de “negligência, abandono e abuso físico” dos
pais. Não obstante, nestes mesmos documentos é reconhecida a condição de desespero dos
pais frente aos problemas que estavam enfrentando: situação de desemprego prolongado
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e cuidados de uma filha com necessidades especiais. Há relatório do CREAS informando
sobre as intervenções realizadas e indicando a utilização de instrumentais específicos para
o atendimento. Entre as intervenções são pontuadas: transferência de escola; auxílio para o
acesso a consultas médicas e acompanhamento terapêutico; oferta de cestas básicas; acesso
a transporte escolar adequado para a menina; visitas domiciliares; e atendimentos individuais
e coletivos.
Quanto ao CREAS, há informações de que as visitas domiciliares estavam
acontecendo mensalmente. O acolhimento aconteceu após o serviço acionar o Conselho
Tutelar quando ocorreu a situação de violência da mãe para com o filho. A denúncia foi feita
pelo próprio companheiro, pai das crianças, e a equipe do CREAS indicou que a genitora
deveria sair de casa. Quando ela retornou ao lar da família em alguns dias, sob a alegação
de que não havia quem cuidasse das crianças, o Conselho Tutelar realizou o acolhimento.
As informações presentes nos documentos identificam várias questões que precisavam ser
trabalhadas com a família, e seu conteúdo se aproximou mais a um diagnóstico. Mesmo assim,
não foi possível perceber como cada ponto foi trabalhado e se houve compreensão da família
sobre o que era esperado dela. Não há avaliação sobre o trabalho que foi desenvolvido.
Caso 07: Junto ao Auto de Constatação, o qual indica a necessidade de acolhimento
da criança em decorrência de abandono por parte do pai, estão juntados documentos do
Conselho Tutelar, confeccionados a partir do ano de 2013, com informações de atendimentos
pontuais realizados junto à família devido a denúncia anônima por uso de substância
psicoativas dos genitores; quando o genitor buscou ajuda após a genitora abandonar o lar da
família; em situação que a escola comunicou falta de cuidados (2 vezes); e em situação que
o CRAS comunicou que a criança estava na rua (ao menos 3 vezes). Há poucas informações
sobre as intervenções realizadas, restringindo-se a enunciados de orientação e advertência.
Foi realizado encaminhamento para o CREAS, mas nas informações apresentadas
pelo serviço consta apenas a realização de uma visita domiciliar, com o genitor sendo
“chamado à responsabilidade”. Neste mesmo documento está identificada a possibilidade de
repassar o atendimento ao CRAS, contudo não é possível saber se isso, de fato, aconteceu.
Os documentos escolares apresentados são pouco legíveis. Eles falam sobre condições de
higiene e desenvolvimento, e não é possível identificar a quem são destinados – para alimentar
a pasta de informações da criança na instituição, para o Conselho Tutelar ou diretamente para
a 1ª Promotoria de Justiça de Barra Velha. Todos os documentos remetem a intervenções
pontuais. A partir das informações apresentadas, não é possível concluir se houve atendimento
sistemático à família. Não há qualquer documento que se assemelhe a um diagnóstico.
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Encerrada a exposição dos casos, há que se reiterar que foram analisados somente
os documentos apresentados à 1ª Promotoria de Justiça de Barra Velha na ocasião do
acolhimento e que conformam os autos de cada ação. Destaca-se que todas as crianças/
adolescentes e suas famílias já estão sendo acompanhados com regularidade pela equipe
da instituição de acolhimento, junto com esta técnica, sendo observados muitos outros
elementos que poderiam subsidiar a presente discussão, mas que não serão enfocados em
razão dos limites definidos na metodologia do presente estudo. Para completar, encerramos
este exercício de análise relacionando questões comuns observadas nos casos com os
pressupostos para a discussão apresentados no primeiro capítulo.

2.3 Principais Pontos para Análise e Discussão
Observamos que não há, em nenhum dos casos, seja nos documentos apresentados
pelo Conselho Tutelar ou pela rede socioassistencial, o reconhecimento, ou alguma ponderação,
sobre o fato de o acolhimento ser considerado uma medida excepcional, nem justificativas
mais elaboradas sobre a sua aplicação. Da mesma forma, não são apresentados argumentos
que indiquem que as intervenções realizadas esgotaram todas as possibilidades de atuação
junto à família.
Em seis dos sete casos, o Conselho Tutelar agiu sob a justificativa de que se
tratavam de acolhimentos emergenciais, o que explicaria a ausência de um diagnóstico –
como proposto no PNCFC (CONANDA, 2006). Entretanto, somente no Caso 3 a família nunca
havia sido atendida pela rede, o que ampararia a justificativa de acolhimento emergencial.
Em quatro dos casos somavam-se intervenções pontuais sem acompanhamento sistemático,
e somente em dois percebemos a existência de acompanhamento regular pelo período de
alguns meses ( nunca mais que um ano). Em nosso entendimento, nestes seis casos não há
como se justificar acolhimentos emergenciais, nem ausência de diagnóstico, pois já eram
situações conhecidas da rede socioassistencial e que demandavam atendimento estruturado
e continuado – que na maioria dos casos não foi realizado.
Observamos, ainda, que os relatos estavam focados nos problemas e dificuldades
da família, havendo escassas informações sobre as intervenções realizadas e as políticas
públicas acionadas. Não foi possível perceber nos relatos em quais momentos e de que forma
os conhecimentos técnicos dos profissionais envolvidos, assistentes sociais e psicólogos,
foram empregados. No caso do Serviço Social, profissão que compartilhamos, não nos
foi possível compreender, a partir das intervenções relatadas nos documentos, como se
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desenvolveu o processo de trabalho e como foram utilizadas as referências éticas e teóricas
que balizam nossa atuação. Para exemplificar, é importante citar que nenhum dos documentos
identifica os problemas enfrentados pelas famílias enquanto expressões da questão social, o
que certamente possibilitaria uma reflexão mais aprofundada sobre o contexto em foco e,
possivelmente, conclusões e propostas de atuação diversas daquelas que foram observadas.
Ou seja, ao passo que rapidamente se conclui que “a família não aderiu aos
atendimentos”, não percebemos qualquer ponderação sobre as dificuldades enfrentadas por
elas para acessar políticas e serviços que deveriam ser ofertados pela administração pública.
Em nenhum dos documentos consultados estava informado que as equipes da Assistência
Social ficaram desfalcadas por meses e isso prejudicou os acompanhamentos às famílias.
Também não foi sinalizada a falta de profissionais na área da Saúde para acompanhamento
terapêutico, apesar de isso ter sido utilizado em alguns casos como argumento para indicar a
não adesão aos encaminhamentos feitos pelas equipes. Da mesma forma, não está registrada
a ausência de transporte público no município, que muitas vezes impede os usuários de
comparecer a atendimentos e consultas – em Barra Velha há bairros que estão a mais de
15 quilômetros de distância do centro, e a única forma de deslocamento é com bicicleta por
meio dos acostamentos da BR-101 e em marginais sem ciclovia. Para completar, podemos
citar ainda a inexistência de informações sobre a falta de vagas na educação infantil, um fator
de grande instabilidade para as famílias que, como já mencionado, contam com estreita rede
familiar e poucos vínculos comunitários.
A ausência de informações sobre as intervenções profissionais e sobre a estrutura
de políticas públicas do município parece ser suprida pela utilização de expressões genéricas
para qualificar o contexto da família. A palavra negligência é bastante central nos argumentos
dos casos 01 e 04, contudo não há qualquer ponderação sobre o que se considera negligência.
Trata-se de uma expressão vazia de conteúdo. O mesmo acontece no Caso 08, quando está
expresso que o genitor foi orientado e advertido e depois chamado à responsabilidade.
Nos parece que o respeito aos aspectos formais na apresentação dos documentos
acabou por camuflar os problemas relativos à construção da intervenção e a exposição de
argumentos para justificar o acolhimento. Percebemos que a valorização do aspecto formal
se inscreve na própria lógica de estruturação e argumentação dos processos judiciais. Sobre
tal questão, podemos citar os debates que estão sendo travados dentro do Judiciário quanto
ao uso desnecessário de expressões e termos que conferem um certo status aos textos, mas
muito pouco comunicam.
No caso dos documentos em questão, percebemos que os relatos são costurados
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por uma série de argumentos de cunho moral. Voltando ao exemplo da expressão negligência,
no caso 04, onde ela aparece mais de uma vez, são sinalizadas algumas denúncias de
negligência com respectivos atendimentos. Não obstante, não há no documento qualquer
caracterização destas negligências, nem dos atendimentos realizados – ou seja, não há
qualquer esforço para tornar factível o contexto da intervenção. Por outro lado, gasta-se muito
mais tempo esmiuçando as denúncias de que a genitora era profissional do sexo e atendia
seus clientes na frente da filha mais velha. Chega-se a relatar que um homem teria dito que,
se quisesse, poderia ter abusado da criança. Contudo, não está indicado quem é este homem
e nem em quais circunstâncias ele teria dito isso. Para completar, a mãe sequer teve a chance
de se manifestar sobre estas acusações antes da decisão do acolhimento. Já no caso 02,
observamos que ao invés da indicação de acompanhamento pela rede, é sugerido que a mãe
seja submetida a exame toxicológico. No caso 03 aparece isolada no relatório a informação
de que o pai da adolescente, que vive no Rio de Janeiro, é tetraplégico por haver levado 27
facadas de um policial. Entendemos que em um diagnóstico esta informação teria alguma
relevância para compreender o contexto familiar, contudo, em um Auto de Constatação, para
justificar um acolhimento de emergência, ela nos parece ser utilizada apenas para reforçar a
típica imagem da “família desestruturada”.
Quanto a este tema das avaliações morais, nos parece interessante trazer à
argumentação alguns resultados de pesquisas sociológicas. Pierre Bourdieu e Monique de
Saint-Martin (1998) estudaram as categorias de avaliação utilizadas por professores de
diferentes escolas francesas. Os pesquisadores observaram que a partir da utilização de
adjetivos indefinidos e difusos, como “brilhante” ou “negligente”, os professores avaliaram
as condições sociais dos estudantes, além de valorar o desempenho acadêmico dos mesmos.
As qualidades intelectuais, como mostram vários estudos de sociologia da educação, são
em realidade qualidades sociais que se associam a questões morais e acabam reforçando as
qualificações que as pessoas fazem de si mesmas e dos outros. Além disso, os professores
contam com um lugar de autoridade, outorgado pelo Estado, que reforça ainda mais esses
julgamentos. É possível pensar que os profissionais envolvidos no atendimento a estas
famílias, e também o corpo de trabalhadores do Judiciário, contribuem, ao se referir a um
acontecimento como “negligente” sem qualquer aprofundamento, com a visão de que as
camadas empobrecidas têm de si mesmas e, portanto, na reprodução dos discursos que
fazem sobre si.
Seguindo, é preciso pontuar que percebemos uma grande dificuldade dos serviços
em compreender a família em suas particularidades. Nos relatórios elas são retratadas
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apenas a partir das ausências, dos erros, das “negligências”. Em nenhum dos documentos
estão registrados os esforços empreendidos pelos pais para manter o sustento da casa e
os cuidados dos filhos. No caso 06, por exemplo, há uma pequena passagem em que se
registra a situação de desespero dos pais pela falta de trabalho e pelas demandas da filha
com necessidades especiais. Mas esta condição não é relativizada quando são expostas
as dificuldades dos genitores, e também não está indicada a utilização de uma estratégia
específica para pensar os cuidados da menina – uma vez que em situações como esta é
comum toda a família adoecer.
Além disso, em nenhum dos casos buscou-se identificar os vínculos de afeto
existentes entre as crianças e seus pais. No caso 05, por exemplo, está expresso que a
genitora não aderiu à intervenção da maneira desejada e, com base nisso, conclui-se que o
vínculo afetivo da mãe para com a filha estava fragilizado. Esta “não adesão” da genitora
aos encaminhamentos diz respeito ao fato de ela haver se recusado a tirar o suposto abusador
de casa, contudo não há qualquer reflexão sobre o fato de este “suposto abusador” ser um
adolescente e também filho desta mulher.
É necessário destacar que não estamos dizendo que nenhum dos acolhimentos
deveria ter ocorrido, mas sim que os documentos e argumentos apresentados não servem como
justificativa para tal medida, tendo em conta aquilo que está previsto no ECA (BRASIL, 1990)
e também no PNCFC (CONANDA, 2006). Para fechar esta análise, gostaríamos de pontuar
que reconhecemos as dificuldades enfrentadas nos serviços envolvidos e o quanto a ausência
de condições mínimas para o trabalho tem tornado extenuante o cotidiano dos profissionais.
Contudo, acreditamos que a estratégia a ser construída deve evidenciar os limites da atuação
e suas causas, fugindo-se da tentação de culpabilizar unicamente as famílias. O Caso 08 nos
parece emblemático para exemplificar este argumento: a escola acionou o Conselho Tutelar;
o Conselho Tutelar encaminhou para o CREAS; o CREAS repassou para o CRAS; o CRAS
nunca realizou nenhum atendimento, mas, mesmo assim, acionou o Conselho Tutelar três
vezes para solicitar acolhimento institucional. Ao final de tudo, concluiu-se que a família não
havia aderido aos acompanhamentos. Entretanto, se olharmos com calma, perceberemos que
sequer os próprios serviços conseguiram aderir ao atendimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os temas que foram até aqui debatidos nos fizeram pensar sobre uma série
de questões que estão relacionadas à construção de políticas públicas para a infância e a
juventude no Brasil. Neste momento de desfecho, poderíamos tratar de vários dilemas que
são fundamentais para pensar o nosso exercício profissional no Poder Judiciário e na relação
com os outros órgãos e serviços que compõem o Sistema de Garantia de Direitos referente
a crianças e adolescentes. Contudo, como já sabemos que nenhum texto tem a capacidade
de esgotar as problemáticas que emergem da realidade, nos contentaremos, por hora, a
fazer algumas ponderações sobre os aspectos que, a nosso ver, se mostraram centrais no
desenrolar da pesquisa.
Inicialmente, é importante voltar ao ponto de partida, à introdução deste artigo, e
falar sobre como nos sentimos realizando este exercício de avaliar práticas as quais estamos
diretamente relacionadas. Por ser um processo dinâmico e complexo, a sistematização de
experiências não tem por objetivo nos oferecer uma conclusão estanque acerca da realidade
sobre a qual se refletiu. Com potência para gerar muitas aprendizagens, é mais comum que
ela se revele por meio do movimento e, também, da contradição. Trata-se de um processo
difícil, mas ao evidenciar os problemas a reflexão sobre a experiência também é capaz de
fomentar alternativas com o poder de ressignificá-las.
Nesse sentido, nos parece importante apresentar algumas das interpretações que
já conseguimos colher deste processo. Primeiro, reconhecemos que os casos apresentados
não são exemplos pontuais e, portanto, expressam o tratamento que vem sendo dado, já há
algum tempo, às famílias que necessitam de acompanhamento da rede de proteção em Barra
Velha. Ao lermos os relatórios com cuidado para a seleção e análise dos dados e elaboração
deste artigo, imediatamente identificamos similaridades com diversos casos atendidos por
nós nos últimos anos. Responder porque, até então, nos mantivemos indiferentes quanto a
esta situação não é tarefa das mais fáceis. Nossa hipótese principal é que, frente à demanda de
trabalho, e na ânsia por dar conta dos prazos, nos ativemos ao aspecto formal dos relatórios,
e não às informações que eles continham. Havia um entendimento de nossa parte que, a
juntada dos documentos que cumpriam as exigências do rito processual, automaticamente
contemplavam as diretrizes e princípios do ECA. Por isso o espanto ao retomar o Estatuto.
Conhecendo bem a letra da Lei, nos eximimos de manter uma reflexão ativa; bastou-nos
reproduzi-la (a Lei).
Com esta atitude, nos inserimos em uma lógica fragmentada do trabalho, algo similar
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a uma “linha de produção”. Esta fragmentação se revela em dois momentos. O primeiro quando
não consideramos nossa atuação como assistentes sociais de forma articulada ao trabalho
desenvolvido na rede de proteção, principalmente àquele desempenhado pela Assistência
Social e pelo Conselho Tutelar. O segundo, quando lançamos um olhar individualizante sobre
cada um dos processos que foram atendidos e não fomos capazes de perceber as diversas
relações que existiam entre eles.
É importante registrar que não nos faltou teoria para fazer as análises devidas, uma
vez que bastou voltarmos ao ECA e ao PNCFC para encontrarmos consistentes elementos de
reflexão. O que nos faltou foi capacidade de olhar nossa própria realidade e refletir sobre ela
a partir das referências teóricas disponíveis – fugindo, assim, à tentação de considerar estas
referências como tendo um fim em si mesmas.
Avançando um pouco mais no debate, é necessário pontuar que os problemas que
percebemos em nossa atuação não representam um contexto isolado; eles estão intimamente
relacionados às práticas que vêm sendo adotadas pelo Poder Judiciário no que diz respeito às
diretrizes para atuação nas áreas da infância e juventude. Voltemos ao Programa ACELERA,
que instigou a presente pesquisa. Ao estabelecer um prazo de 120 dias para a conclusão da
Ação de Destituição do Poder Familiar, o TJSC argumentou que somente são acolhidas crianças/
adolescentes cujas possibilidades de permanência na família de origem já foram esgotadas.
Desta forma, arremata que, por observância ao ECA, foram criados mecanismos para garantir
um célere trâmite processual. Ao ler o texto do Provimento 9/2019, bem como seus anexos,
percebemos que os argumentos são colhidos estritamente nas linhas do Estatuto, não na
realidade dos municípios – como esta que se expressa em Barra Velha. A fórmula utilizada é a
mesma que já apresentamos: fragmentação da fragmentação. Primeiro se desconsidera que a
atuação na área da infância exige a articulação entre os Poderes de Estado, para compreender
como, de fato, a política está sendo executada; depois se privilegiam algumas atribuições
em detrimento de outras – neste caso foca-se na celeridade do trâmite processual e no
encaminhamento de crianças a famílias substitutas.
Há neste contexto uma questão fundamental a ser discutida: se, por um lado, o
ECA tem como um princípio central a ideia de que crianças e adolescentes devem permanecer
nas famílias de origem, por outro, suas recentes alterações, voltadas a questões pontuais,
têm embasado e legitimado propostas como esta do ACELERA. Para exemplificar, as
alterações provocadas no ECA pela Lei 13.509/2017, ponto de partida do ACELERA, se
destinam a estabelecer prazos para a conclusão das ações de habilitação para a adoção
e destituição do Poder Familiar. Além disso, diminuem o período de acompanhamento do
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estágio de convivência e a avaliação das crianças acolhidas – o que implica, neste último
caso, na diminuição do período de acompanhamento à família. Determinados prazos curtos
para os trâmites processuais, não se gasta sequer uma linha para atualizar os princípios de
manutenção na família de origem como garantia do bem-estar da criança e/ou do adolescente,
bem como não se propõe qualquer discussão sobre o respeito à história de vida e aos vínculos
afetivos dos envolvidos. Goes e Andrade (2018, p. 11) explicitam que, por trás de um discurso
vinculado à proteção, legitimam-se alternativas para retirar crianças e adolescentes de seus
núcleos de origem, geralmente pobres, para colocá-los em famílias substitutas com melhores
condições econômicas.
A argumentação de Goes e Andrade (2018), além de nos recordar da persistente
criminalização da pobreza que existe em nosso país, nos remete à discussão que Regina Célia
Mioto tem travado em relação ao trabalho familiar. No texto Política social e trabalho familiar:

questões emergentes no debate contemporâneo ela nos oferece importantes elementos para
compreendermos como a família vem sendo, cada vez mais, considerada uma engrenagem
essencial das políticas sociais, diretamente responsável pela promoção do bem-estar e dos
cuidados de seus membros. Mioto (2015, p. 706) analisa que o trabalho da família reúne
atividades que, cada vez mais, são fundamentais para o bem-estar de seus membros. Dentre
estas atividades estão os trabalhos domésticos e também a relação que a família tem que
estabelecer com diversas instituições para ter acesso a serviços que materializam direitos.
Há que se atentar que a alternativa do acolhimento com a posterior colocação
da criança em família substituta responde muito bem a esta lógica de proteção familista. O
princípio que aqui se privilegia não é aquele que reconhece as responsabilidades do Estado
em oferecer políticas que permitem aos pais oferecer condições de vida digna a seus filhos –
como está proposto na citação apresentada na nona página deste artigo. A ideia central posta
em questão diz que, não sendo capaz de garantir a sobrevivência de seus membros, a família
de origem deve dar lugar a uma família substituta.
É dentro desta perspectiva de organizar a política social a partir do trabalho familiar
que as intervenções da rede socioassistencial por nós apresentadas no Capítulo II encontram
seus fundamentos e ganham legitimidade. É por isso que atuações como aquelas relatadas
anteriormente continuam se reproduzindo sem contestação dos entes públicos, ou mesmo da
sociedade.
Eis o caminho do nosso assombro: primeiro não percebemos o conteúdo menorista
das práticas nas quais estávamos inseridas; depois acreditamos que retornando ao ECA
teríamos respostas para as nossas dificuldades; e, por fim, concluímos que as várias alterações
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sofridas no Estatuto nos últimos anos têm legitimado práticas conservadoras que caminham
na contramão da Doutrina de Proteção Integral – que cada vez mais é considerada como um
princípio apenas retórico.
Feito este percurso, conseguimos entender, na prática, que a Doutrina da
Proteção Integral e o reconhecimento de direitos às crianças e adolescentes não apagam
automaticamente toda a história das políticas para a infância no Brasil, nem o olhar dirigido às
famílias pobres. Frente a tantas contradições, e havendo elementos no ECA que acabam por
legitimar ações de cunho menorista, é preciso ter sempre em conta o nosso projeto profissional
(do Serviço Social) e as bandeiras as quais ele está atrelado. Desta forma, enquanto o
processo de reconhecimento da cidadania de crianças e adolescentes pobres, e também de
suas famílias, estiver em disputa, caberá a nós, enquanto um corpo profissional, defender este
projeto na arena política e também no nosso espaço de atuação cotidiana. Como aprendemos
durante a pesquisa e construção deste artigo, não nos faltam referências teóricas para este
enfrentamento, basta que não esqueçamos de utilizar as lentes da realidade.
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RESUMO
Este artigo parte de uma revisão de literatura específica relacionada ao tema da violência de
gênero, com foco no que existe de trabalhos direcionados aos homens autores de violência
(HAV) no Brasil. Busca, através da leitura e análise dos mapeamentos publicados entre
os anos 2013 e 2016, referencial teórico e metodológico para planejamento do projeto de
intervenção. A violência contra as mulheres é considerada uma violação de direitos em todo
o mundo e sua recorrência comprova a relação de desigualdade de gêneros existente na
sociedade, pela qual homens firmam sua masculinidade por meio da força e dominação sobre
as mulheres. Compreender a construção histórica e social da violência, para propor um projeto
de intervenção junto aos HAV, além de promover a implementação da Lei 11.340, conhecida
por Lei Maria da Penha (LMP), possibilita a participação de homens e mulheres no processo
de ampliação da justiça de gênero; com práticas que podem colaborar para construção de
novas formas de convívio social e conjugal. A intervenção com homens envolvidos em relações
violentas, através da modalidade dos Grupos Reflexivos, vem sendo desenvolvida em alguns
estados brasileiros e Tribunais de Justiça. Neste cenário de mudanças, implementações e
avanços das práticas do Poder Judiciário é que nos propomos a contribuir na criação de um
Graduada em Serviço Social pela Universidade do Contestado (UNC). Especialização em Violência Doméstica contra a
Criança e o Adolescente (USP). Pós-graduanda em Serviço Social e Políticas Sociais (UNC). Pós-graduanda em Gestão
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Grupo Reflexivo com Homens envolvidos em relações violentas no Tribunal da Comarca de
São Joaquim.
Palavras-chave: Violência contra mulheres. Proposta de intervenção. Acompanhamento do
homem agressor.
ABSTRACT
This article is based on a review of specific literature related to the theme of gender violence,
focusing on the studies on male violence perpetrators in Brazil. Search through reading and
analysis of mappings published between 2013 and 2016, theoretical and methodological
framework for planning the intervention project. Violence against women is considered a
violation of rights around the world and its recurrence proves the relationship of gender
inequality in society, whereby men establish their masculinity through force and domination
over women. Understanding the historical and social construction of violence, to propose an
intervention project, and promoting the implementation of Law 11.340 known as Maria da
Penha (LMP), enables the participation of men and women in the process of expanding justice
of gender; with practices that can contribute to the construction of new forms of social and
marital coexistence. Intervention with men involved in violent relations through the Reflective
Groups modality has been developed in some Brazilian states and Courts of Justice. It is in
this scenario of changes, implementations and advances in the practices of the Judiciary that
we propose to contribute to the creation of a Reflective Group with Men involved in violent
relations in the District Court of São Joaquim.
Keywords: Violence against women. Proposed intervention. Accompanying man.

INTRODUÇÃO
Este artigo busca compreender a construção histórica e social da violência de gênero,
para propor um projeto de intervenção junto aos homens envolvidos em relações violentas
na Comarca de São Joaquim-SC, como possibilidade de homens e mulheres participarem
do processo de ampliação da justiça de gênero e viabilizar a implementação da Lei Maria
da Penha, Lei 11.340/2006; com práticas que instiguem a construção de novas formas de
convívio social e conjugal.
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Pensar em desenvolver um trabalho interventivo relacionado ao fenômeno da violência de
gênero, remete-nos à história da construção social do ser homem e do ser mulher, numa
sociedade patriarcal marcada pelas desigualdades socioeconômica, cultural, relacional e de
gênero. Ao enveredarmos pela história de nossos próprios antepassados, nos defrontamos
com acontecimentos de relações violentas e abusivas, que marcaram a linhagem e a vida
de mulheres que preservaram o silêncio, para manterem a “estrutura familiar” da época e,
independente das circunstâncias, possivelmente, seriam culpabilizadas pelo descontrole
masculino, caso tivessem alguma iniciativa pelo rompimento da relação e/ou da violência.
O problema de pesquisa surge da necessidade de se executar as recomendações
da Lei conhecida popularmente por Maria da Penha3, através de intervenções construtivistas
na perspectiva de gênero, que envolvam os homens e as mulheres e não se limitem à proteção
da vítima e à criminalização do homem. A violência contra as mulheres, como expressão das
desigualdades de gênero na sociedade, tem sido objeto de estudo, principalmente após a
promulgação da referida lei; entretanto, existe uma lacuna nos estudos relacionados aos
homens autores de violência.
Este texto, baseado numa revisão literária específica sobre o tema da violência de
gênero, busca conhecer os programas existentes direcionados a HAV, para então fundamentar
o planejamento e a formação de um Grupo Reflexivo com Homens envolvidos em relações
violentas na Comarca de São Joaquim-SC, considerando que hoje não existe programas
que envolvam os homens além das práticas jurídicas punitivas. Nesta perspectiva é que nos
propomos a enfrentar o desafio de instigar o desenvolvimento de práticas mais humanizadas
e inclusivas no Poder Judiciário, numa sociedade culturalmente conservadora.

1 CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DAS RELAÇÕES VIOLENTAS E AS
DIFERENÇAS DE GÊNERO
A vida cotidiana é marcada por atitudes positivas e negativas dos indivíduos,
de modo que a violência transpassa as relações humanas; e, para Celina Manita (2008), a

A Lei nº 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, passou a ser chamada Lei Maria da Penha em homenagem à mulher
cujo marido tentou matá-la duas vezes e que desde então se dedica à causa do combate à violência contra as mulheres. A
Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado através de
inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. Esses crimes são julgados nos Juizados Especializados de Violência
Doméstica contra a Mulher, criados a partir dessa legislação, ou, nas cidades em que ainda não existem, nas Varas Criminais.
3
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violência é um comportamento deliberado, intencional, no qual um agente procura controlar
o outro negando-lhe a liberdade. E a externalização da violência não deve ser entendida
como determinação biológica ou psicopatológica, mesmo nos casos em que se identifica
a coocorrência de problemas de alcoolismo, uso de substâncias tóxicas ou psicopatologias
menos severas, pois estes funcionarão como fatores potencializadores do risco e não como
causa. Para Joacyr de Paula Nizer (2010, p. 134), o conceito de violência contra mulher
“designa um conjunto de ideias e práticas que se consolidaram pela denúncia dos atos
violentos perpetrados, principalmente por homens contra mulheres e “a forma mais comum
de identificar a violência ocorre por meio da judicialização, quando o ato ganha visibilidade
ao ser tipificado no código penal”(LISNIOWSKI; ALMEIDA; LEGNANI, 2019, p. 87). Assim,
entende-se que a violência contra as mulheres se configura num fenômeno que percorre
a história da humanidade e decorre de organizações hierárquicas de inúmeras sociedades,
constituindo “flagelo das sociedades ocidentais e orientais, problema de dimensão universal,
generalizado” (BARIN, 2016, p. 39). No entanto, a violência de gênero se traduz por um conceito
mais amplo que inclui não somente as mulheres, mas crianças e adolescentes de ambos os
sexos. Na sociedade patriarcal, os homens detêm o poder para punir essas categorias no que
socialmente seria um comportamento inadequado e, ainda que não haja por parte das vítimas
potenciais tentativa de transgressão das normas sociais, o homem, de acordo com projeto de
dominação-exploração de sua categoria social, pode fazer uso da violência. Entretanto, ainda
que socialmente a mulher não tenha um projeto de dominação e exploração dos homens, nada
impede que pratiquem violência física contra seu marido/namorado. E, em relação às crianças
e aos adolescentes, as mulheres podem desempenhar a função patriarcal fazendo uso, não
raras as vezes, do autoritarismo e da violência, especialmente a física (SAFFIOTI, 2011).
O fenômeno da violência contra a mulher pode ser de natureza física, sexual,
psicológica, moral, patrimonial, entre outras, e as mulheres podem sofrer várias formas de
violência ao mesmo tempo. Em relação à violência intrafamiliar, Saffioti (2011, p. 61) esclarece
que “ocorre entre pessoas pertencentes à mesma família, mas podem viver em domicílios,
municípios, regiões e países distantes”. O termo violência doméstica é empregado para
designar aquela que ocorre dentro do espaço da casa; a violência familiar refere-se àquela
que ocorre entre os membros da mesma família; violência conjugal para expressar agressões
que ocorrem entre parceiros íntimos ou ex-parceiros; e violência de gênero remete a todo
tipo de violência contra a mulher, amparada na depreciação do feminino (DEBERT; GREGORI,
2008).
Por muito tempo, as agressões perpetradas por maridos ou cônjuges contra suas
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esposas não eram compreendidas e classificadas no universo da violência. Pitanguy e Prates
(2013, p. 11) pontuam que: “Há um salto fundamental quando essas agressões passam a
ser reconhecidas como formas de violência e, estas, como crime de violações dos direitos
humanos”.
Em seus estudos, Beiras et. al. (2012) analisam a relação entre subjetividade,
masculinidade e violência, possibilitando uma reflexão sobre o processo de construção e
desconstrução de homens autores de violência contra mulheres, mostrando a importância
de integrar os dois como proposta de intervenção mais completa e efetiva no combate à
violência.

1.1 Violência de Gênero: Fenômeno Histórico e Sociocultural
Nas últimas décadas aconteceram mudanças significativas na organização da
sociedade, que transpassaram as relações entre o homem e a mulher e seus papéis no contexto
familiar e funcional da sociedade. Embora as mudanças culturais, sociais, legais e políticas
tenham desencadeado novas dinâmicas no contexto familiar, “mantemos uma ordem social
desigual entre homens e mulheres, a qual passa a ser entendida como normal ou natural.
Sua continuidade promove a manutenção de problemas sociais relacionados à violência, em
especial contra as mulheres” (BEIRAS; BRONZ, 2016, p. 16).
A discussão sobre a categoria “gênero” possibilitou a reflexão sobre as diferenças
entre masculino e feminino, que vão além das diferenças biológicas (sexo). Conforme esclarece
Oliveira (2016, p. 10): “As diferenças percebidas entre o corpo feminino e o masculino foram
transformadas em desigualdades através de um processo histórico cultural cujo resultado foi
a naturalização de vários estereótipos de feminilidade e masculinidade”; as normas de gênero
ditadas e fortalecidas nas dinâmicas relacionais do cotidiano resultam em desigualdades de
gênero. Cotidianamente, “a norma de gênero organiza as diferenças relacionadas ao acesso
à justiça, ao exercício dos direitos, ao acesso aos cargos de poder, legitima as opressões
cotidianas […] permite ou não a expressão livre da sexualidade, coisifica o corpo feminino”,
conclama quem deve se responsabilizar pelos cuidados dos filhos, subjuga o serviço doméstico
[...] (BEIRAS; BRONZ, 2016, p. 16).
Analisa-se que historicamente as mulheres foram relegadas a uma posição de
inferioridade comparando-se aos homens; entretanto, à mulher é permitido o desabafo,
enquanto ao homem exige-se a resistência, o engolir o choro como forma de confirmar sua
força e masculinidade, estando ambos em desvantagens e desequilíbrio social. As diferenças
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de gênero se constroem socialmente, de modo que, no cotidiano, homens e mulheres
interagem com informações de como devem ou não devem se comportar. Assim, as diferenças
de gênero são normatizadas socialmente e, quando uma pessoa sai do padrão dito “normal”,
ela é julgada, discriminada e pode sofrer sanções, inclusive, físicas. Neste contexto, incluemse outras categorias como os homossexuais, transgêneros, negros e pobres.
Saffioti (2011, p. 69) considera que a introdução da perspectiva de gênero nos
campos do conhecimento “propiciará a construção de uma consciência crítica, sobretudo, nas
mulheres, mas também nos homens, capaz de conduzir a mudanças substanciais na direção
de uma sociedade menos iníqua”.
Após a identificação da violência de gênero, é necessário compreender a
participação do homem nesse contexto. Nesse ponto, é imperiosa a reflexão proposta por
Álvaro Ponce Antezana (2012, p. 11-12):
Perguntar pelo sentido de realizar intervenções com homens que exercem
violência contra seus cônjuges representa um exercício complexo de equilíbrio
entre os âmbitos judiciais, ético-morais, psicossociais, relacionais e emocionais. A
tendência a experimentar indignação e reagir de maneira punitiva e com castigos
a esses homens é habitual, especialmente diante do atestado do relato das
vítimas. Isso dificulta grandemente a adoção de uma perspectiva compreensiva
e interpretativa que busque a transformação psicossocial desses homens e seu
problema sem justificar a violência que praticaram.

Nesta perspectiva, é necessário contemplar as diferenças entre os homens e
mulheres em realidades complexas e incertas, na busca de problematizar e compreender
as relações dinâmicas de poder que aproximam e repelem os sujeitos. E a perspectiva de
fomentar a construção de uma nova relação de gênero implica reconhecer que homens e
mulheres precisam ser incluídos nesse processo e se reconhecerem como sujeitos ativos,
responsáveis pela construção de novas formas de convivência, de modo que não se configure
a violência como uma forma de comunicação.
Beiras et. al. (2012, p. 5) enfatizam que intervir na questão da violência de
gênero requer “ações que propiciem um entendimento de que estes homens também são
atingidos negativamente pelo sistema patriarcal que socializa os indivíduos de acordo com
as expectativas culturais”. Dado este entendimento, as ações de enfrentamento das relações
violentas precisam estar atreladas politicamente com movimentos feministas e com a
perspectiva de gênero, problematizando as relações de poder.
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2 PERCURSO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER NO BRASIL
No Brasil, nas décadas de 1960 e 1970, organizações não governamentais (ONGs),
formadas por mulheres ativistas, articularam-se em um movimento feminista como estratégia
de enfrentamento da violência contra a mulher em suas diversas formas, impulsionando a
criação das primeiras entidades assistenciais destinadas a oferecer amparo às mulheres em
situação de violência (SIMÃO; TONELI, 2010).
Como resposta às demandas dos movimentos feministas, foi criada, em 1985,
em São Paulo, a primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM); e, na
sequência, ainda na década de 80, novas delegacias foram instauradas impulsionando a
visibilidade da violência doméstica, que era considerada uma questão da vida privada, passível
de aceitação, para tornar-se pública e da esfera criminológica.
Compreende-se a instalação das DEAMs como uma experiência genuinamente
brasileira que contribuiu no enfrentamento e na visibilidade da violência contra a mulher, em
especial aquela ocorrida em espaço doméstico e familiar. No entanto, Debert e Gregori (2000,
p. 10) “apontam a desarticulação entre as delegacias e o quanto elas foram acumulando
atribuições e mudando o foco dos direitos individuais das mulheres para o espaço doméstico
e familiar”. Esta observação segue para o contexto atual com a implementação da Lei Maria
da Penha, em que a centralidade permanece no espaço doméstico, excluindo os conflitos no
ambiente socioeconômico, político e em razão das questões de gênero.
O acesso ao sistema de justiça, segundo Debert e Gregori (2000), é um dos alicerces
de sociedades ditas democráticas, e a segurança pública seria a parte mais visível e acessível
delas. Essa visibilidade da segurança pública tornou os distritos policiais os recursos mais
utilizados pela população, principalmente pela classe popular, que encontrou neste espaço
oportunidade de conhecer a lei e ter respaldo legal para suas demandas, ainda que de maneira
imediatista e paliativa.
Até o início da década de 1990, as iniciativas de enfrentamento da violência
doméstica e de gênero enfatizavam a necessidade de proteção e atenção à mulher, respaldadas
na perspectiva de gênero; essas iniciativas levantavam a questão das consequências
psicossociais, econômicas, políticas e de saúde em decorrência da violência conjugal, sendo
tema importante de discussão dos movimentos feministas (DEBERT; GREGORI, 2008).
Durante a década de 1990 os movimentos feministas reivindicavam a atualização
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do sistema judiciário e do código penal brasileiro, todavia, “apesar do Governo assinar acordos
internacionais se comprometendo no atendimento das mudanças propostas em defesa da
mulher, as ações foram limitadas e ineficientes” (ALVES, 2006 apud SIMÃO; TONELI, 2010,
p. 62).
A criação dos Juizados Especiais Criminais pela Lei 9.099/95, que julgavam
e processavam infrações de “menor potencial ofensivo”, esteve presente nos debates dos
movimentos feministas. No cotidiano profissional, mulheres que eram agredidas fisicamente
ou verbalmente por seus cônjuges buscavam o Serviço Social do Fórum na busca de uma
intervenção que rompesse com a violência, trazendo em seus relatos o descontentamento
com os atendimentos oferecidos nas delegacias e a desmotivação para realizarem o Termo
Circunstanciado, considerando “a possibilidade dos homens autores de violência julgados pela
Lei 9.099/95 terem sua pena de reclusão convertidas em penas alternativas”, principalmente,
quando estas eram transformadas em pagamento de cestas básicas (TONELI; BEIRAS;
CLIMAGO; LAGO, 2010, p. 12).
A partir das críticas à Lei, em 2004 foi remetido à apreciação do Congresso Nacional
o Projeto de Lei nº 4.559/04, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica contra a
mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal e dos tratados internacionais
ratificados pela República Federativa do Brasil, entre eles a Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra Mulher - Cedaw (1981) e a Convenção de Belém
do Pará (1994) (TONELI; BEIRAS; RIED, 2017, p. 181).
O cenário de lutas e reivindicações impulsionaram a criação da Lei 11340/2006,
conhecida popularmente como a Lei Maria da Penha e, no contexto da América Latina, o Brasil
alcançou espaço como 18º país a possuir em sua legislação uma lei específica para intervir em
casos de violência doméstica e contra as mulheres, definindo as formas de violência vividas
por mulheres no cotidiano, tais como: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral (TONELI;
BEIRAS; RIED, 2017, p. 182).
A nova lei alterou o Código Penal brasileiro, triplicando a pena para agressões
domésticas contra mulheres e, em consequência, aumentou os mecanismos de proteção às
vítimas. Possibilitou que autores de violência sejam presos em flagrante e extinguiu penas
alternativas. Medidas preventivas para proteger a mulher em situação de agressão são
previstas, dentre elas, a promoção de estudos e pesquisas com a perspectiva de gênero e a
celebração de convênios e parcerias com o objetivo de implementar programas de erradicação
da violência doméstica e familiar contra as mulheres (BEIRAS et. al. 2017, p. 1).
Com o objetivo de fomentar mecanismos de intervenção que coíbam e cessem o
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ciclo da violência, a Lei pontua que o juiz determine o comparecimento obrigatório do agressor
a programas de recuperação e de reeducação (art. 35, V). Para tanto, a lei prevê que a União,
o Distrito Federal, os Estados e os Municípios deverão estruturar seus serviços para criar e
promover centros de educação e de reabilitação para os agressores (Art. 35, V).
Analisa-se que a criação de espaços direcionados ao trabalho com homens envolvidos em
relações violentas, que possibilite discussões ampliadas e levem em conta a complexidade dos
relacionamentos, os elementos indexais presentes nas relações de gênero, problematizando
a questão do poder e de dominação na lógica do sistema socioeconômico vigente, poderá
contribuir para a construção de relações conjugais mais saudáveis, ao longo do tempo.

2.1 Avanços e Limites da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06)
Neste contexto, compreende-se que nos últimos anos aconteceram importantes
transformações no âmbito das políticas públicas voltadas à questão da violência de gênero.
A violência contra as mulheres deixou de ser considerada de “menor potencial ofensivo”, a
Secretaria de Políticas para as Mulheres foi criada e houve a promulgação da Lei Maria da
Penha, a qual representa um avanço na questão de enfrentamento da violência doméstica
contra a mulher e o trabalho com homens no cenário jurídico-legal. Como parte das políticas
de enfrentamento a esse tipo de violência, a Lei Maria da Penha prevê a inclusão de homens
autores de violência (HAV) em programas de atenção e participação em grupos reflexivos
(BEIRAS; NASCIMENTO; INCROCCI, 2009, s. p.).
Ainda que com a criação da Lei Maria da Penha muitas mulheres tenham se
encorajado a denunciar a agressão sofrida, suspeita-se que por ocorrer predominantemente
no espaço privado e perpetrada pelo parceiro da vítima, o fenômeno da violência contra as
mulheres não tenha a sua visibilidade social real. Conforme, Simão e Toneli (2010, p. 60-61),
“a invisibilidade muitas vezes é preservada pelas desigualdades sociais e econômicas entre
os gêneros, que podem se expressar pelo medo e insegurança da mulher em romper a relação
e pelo homem que mantém a relação de dominação, aclamada na sociedade.”
Referente aos dados de violência contra mulher no Brasil, especificamente Santa
Catarina, conforme dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, do Ministério
da Saúde (2014), o Estado apresentou uma taxa de 3,2 homicídios por 100 mil mulheres, e a
taxa nacional é de 4,6 homicídios por 100 mil mulheres. E, em se tratando ainda de violência,
há que se considerar também a violência física ou verbal, que, conforme Tuma (2018, n. p.):
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A cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil.
Segundo a Secretaria de Governo Federal, por volta de doze pessoas são vítimas
de feminicídio (assassinato de uma mulher cometido por razões de desprezo ou
menosprezo ao sexo feminino; crime de ódio) diariamente, e são contabilizados
mais de meio milhão de casos de estupro por ano no país, sendo que apenas 10%
chegam à justiça. São dados como esses que tornam o Brasil o quinto país no
ranking mundial de violência contra a mulher.

Embora a Lei 11340/2006 tenha sido reconhecida como uma das leis mais
avançadas no que diz respeito ao enfrentamento da violência doméstica, após 13 anos
de existência não foram efetivadas todas as suas recomendações, incluindo a falta de
investimento em políticas públicas que incluam o homem e não se limitem à criminalização.
Conforme Toneli, Beiras e Ried (2017, p. 176), “políticas neste setor ainda são muito
frágeis no país, tornando relevante a necessidade de maiores discussões, estudos, ações e
intervenções concretas”.
Analisa-se que o homem, ao ser denunciado, mesmo sem ser comprovada a
violência, já é reconhecido pela Lei por “agressor” e, além da possibilidade de ser preso em
flagrante ou receber a medida protetiva que prevê o seu afastamento do lar, recomenda-se
a sua inclusão em políticas públicas, direcionadas a reeducação comportamental e social.
Assim, ele é punido e precisa ser reeducado para viver em sociedade; em controvérsia, há
um contexto sociocultural que enaltece o homem machão e autoritário. Nesta perspectiva, da
construção sociocultural das desigualdades de gênero e na experiência cotidiana profissional,
onde homens buscam espaços de desabafo e escuta, analisa-se a necessidade de ampliação
da justiça através de programas voltados aos HAV.
Conforme Novaes, Freitas e Beiras (2018, p. 12), há diversas razões para justificar a
atenção direcionada ao homem e sua participação é fundamental no processo de erradicação
da violência de gênero, sendo comprovado que seu envolvimento pode provocar mudanças
positivas na própria vítima, uma vez que a violência é constituída relacionalmente e a mudança
efetiva precisa partir de ambas as partes.
A legislação vigente, conforme pontuam Beiras et. al. (2012, p. 2), “ao proteger as
mulheres em dadas situações, o que faz é coibir abusos, impor limites e abusos machistas
e mantenedores da ordem patriarcal, vigente há anos”. Neste aspecto, Theophilos Rifiotis
(2008) chama a atenção para a questão da judicialização das relações sociais, manifestando
que no Brasil os direitos humanos são tratados de forma particular, como se para garantir os
direitos de uns, tivesse que se excluir de outros.
Ainda que a legislação tenha avançado no sentido de assegurar às mulheres
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direitos até então negligenciados, “é preciso atentar para que este tipo de lei, ao punir de
forma exacerbada, pode vir a neutralizar aspectos de maior valor. [...] e a possibilidade de a
lei acabar por reforçar o estereótipo do homem-agressor, algoz, na medida em que associa
o homem, e tão-somente o homem, a práticas de violência familiar” (BEIRAS et. al., 2012,
p. 2-3).
Segundo Heleieth Saffioti (2004, p. 68), as pessoas envolvidas na relação violenta
“precisam desejar a mudança e por isso se faz necessário o envolvimento de ambas as
partes como possibilidade de transformação da relação violenta, caso contrário, ao trabalhar
exclusivamente com a vítima corre-se o risco de tornar a relação ainda mais violenta”.
A Lei Maria da Penha (11.340/2006) possibilitou avanços importantes no sentido
de responsabilizar o autor da violência; porém, dada a complexidade das relações sociais e
de gênero, a penalização/prisão não deve ser regra, ignorando a individualidade, o contexto
do conflito e a capacidade de agenciamento dos sujeitos envolvidos na relação violenta. A
legislação, numa perspectiva de gênero, conforme Beiras et. al. (2012, p. 4), propõe a inclusão
dos homens; entretanto, as ações propostas são vagas:
a) não fazem nenhuma alusão a trabalhos de prevenção com população masculina;
b) não apresentam uma definição clara sobre a estrutura e organização dos
centros de atendimento aos autores de violência, cuja finalidade, conforme a lei
seria a ‘educação e reabilitação’ (segundo o art. 35 da lei).

Conforme os esclarecimentos de Beiras, Nascimento e Incroci (2019, n. p.): “o
problema é complexo-portanto, não se reduz a estratégias de segurança pública e punição, nem
estritamente de saúde ou de assistência social; é necessário pensar de forma interdisciplinar e
em diferentes frentes e iniciativas”. Seguindo esta perspectiva é que nos propomos a buscar
o conhecimento do que existe de programas voltados a homens envolvidos em relações
violentas e a conhecer as diretrizes e conceitos que norteiam a criação desses programas,
como forma de implementação da Lei Maria da Penha e como estratégia de coibir a violência
de gênero.
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3 EXPERIÊNCIAS DE PROGRAMAS PARA HOMENS AUTORES
DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

3.1 Mapeamento das Experiências Internacionais e Nacionais
Por que pensar na criação de grupos reflexivos com homens? A ideia de trabalhar
com homens autores de violência contra as mulheres respalda-se no entendimento de que as
pessoas são sujeitos de mudanças e os homens devem ter a chance de serem ouvidos para
poderem reconhecer suas dificuldades e criarem mecanismos de superação “na perspectiva
de que a violência e o gênero são relacionais e é necessário exercer atuações mais amplas
com todas as partes envolvidas, rompendo ações dicotômicas e lineares” (LIMA; BUCHELE,
2011; BEIRAS, 2012; BEIRAS et. al., 2012; TONELI et. al. 2017, n. p.).
Após a leitura e a análise dos textos de Toneli, Beiras, Ried (2017, p. 174-193)
e Beiras, Nascimento e Incrocci (2019, p. 1-10), que tratam dos programas direcionados a
HAV, apontaremos um panorama geral sobre o trabalho com Grupos Reflexivos com homens
envolvidos em relações violentas, buscando fundamentar a proposta de intervenção deste
artigo. Considerando que a análise de alguns aspectos desses programas poderá colaborar
para a realização de novas ações, com diretrizes e critérios mínimos que facilitem a criação,
estruturação e operacionalização de intervenções voltadas a HAV (BEIRAS; NASCIMENTO;
INCROCCI, 2019).
Os estudos mencionados basearam-se em pesquisas exploratórias desenvolvidas
na América Latina e em Portugal que mapearam programas de atendimento a HAV, também
um mapeamento realizado posteriormente no contexto brasileiro pelo Instituto Noos em 2013
(TONELI; BEIRAS; RIED, 2017); o mapeamento de programas para HAV realizado entre 2015
e 2016. Neste último, no que se refere aos programas com HAV no Brasil, foram identificados
41 programas em todo o país e, destes, obteve-se o total de 26 em funcionamento, em
diferentes estados e nas cinco regiões brasileiras. Considera-se importante o mapeamento
realizado pelo instituto Noos do Rio de Janeiro, com o interesse de problematizar as políticas
públicas (ações, programas) desenvolvidas ou implementadas pelo Estado, direcionadas aos
homens autores de violência e que se articulam com demandas da saúde, assistência social e
segurança pública (BEIRAS; NASCIMENTO; INCROCI, 2019).
O mapeamento realizado pela CEPIA (Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e
Ação), com o apoio da Fundação Ford no Rio de Janeiro (2014 e 2015), teve como resultados
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a reflexão da implementação das orientações que regem nos artigos 35 e 45 da Lei Maria da
Penha, que preconizam as ações que objetivam a mudança dos comportamentos violentos e
prevenção de novas ocorrências; também registrou-se o aumento de propostas de políticas
públicas, incluindo campanhas de prevenção da violência de gênero contra as mulheres
também no âmbito governamental (CEPIA, 2019).
Conforme Toneli, Beiras e Ried (2017, p. 175-176), os estudos indicaram que “no
Brasil, embora a proposta de atender homens ainda fosse incipiente, tinha como referência
algumas práticas já consolidadas nos outros países latino americanos mapeados”. E entre os
países latinos e o país europeu pesquisado, observou-se que a maioria:
Trabalha com módulos sucessivos de atividades que podem atingir até dois anos
sequenciais, predominando intervenções educativas e terapêuticas grupais. Muito
embora em Portugal as intervenções individuais predominem (...). A despeito
dos diferentes aportes teórico-metodológicos da diversidade de formação dos
profissionais que trabalham com os usuários, foi possível identificar estratégias
comuns que tem como ponto de partida o entendimento sobre o que é violência e
que os sujeitos possam se reconhecer como autores de ações violentas (TONELI;
BEIRAS; RIED, 2017, p. 176).

Na Europa, apesar de Portugal por 42 anos (1932-1974) estar sob o regime ditatorial,
período que o Código Penal considerava a possibilidade de o homem exercer violência contra
sua mulher, inclusive de matá-la, a questão da violência contra a mulher, nos últimos anos,
tem ganhado destaque pelo governo português e por organismos internacionais, entre eles o
Conselho da Europa ou das Nações Unidas. E a partir da Constituição de 1976, que previu a
igualdade entre homens e mulheres, criou-se em 1999 o I Plano Nacional contra a Violência
Doméstica, que sinaliza a preocupação da integração dos autores de violência, na perspectiva
desses homens aprenderem comportamentos destituídos de violência. Esta preocupação
continua alcançando espaço, tanto do ponto de vista preventivo como de intervenção junto
aos agressores, e atualmente está em vigor o V Plano Nacional de Prevenção e Combate
à Violência Doméstica e de Gênero (PNPCVDG). O plano preconiza, além da definição de
estratégias de proteção às vítimas e de intervenção junto aos agressores, a qualificação dos
profissionais envolvidos e o reforço da rede de apoio, incluindo o apoio aos inúmeros projetos
que incluem ações de sensibilização e suporte às vítimas e intervenção com agressores
(TONELI; BEIRAS; RIED, 2017, p. 182-183).
As universidades podem se engajar em pesquisas voltadas ao combate da violência
e lançar propostas de intervenção. Em Portugal, dos quatro programas contactados, três eram
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vinculados a universidades e, no Brasil, igualmente, existem universidades que desenvolvem
pesquisas focadas no homem autor de violência, sendo exemplos UFSC, UEPG, UFMG, USP,
entre outras. Ainda que se tenha o apoio de entidades como a Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres e o Ministério da Saúde, há necessidade de uma melhor articulação em
rede das experiências nacionais e internacionais, das diretrizes e metodologias utilizadas
no enfrentamento da violência. Também percebe-se algumas barreiras institucionais e
preconceitos que precisam ser melhor analisados para se avançar nessas intervenções
e se requer “atuações que desenvolvam um olhar feminista e de gênero, atento a estudos
de masculinidades e violências sem cair em psicologização ou patologização, perspectivas
que reduzem a complexidade da problemática” (TONELI; BEIRAS; RIED, 2017, p. 186). A
análise dos programas e serviços mapeados na América latina e em Portugal indicou que
um dos problemas enfrentados é a carência de recursos financeiros para assegurar a equipe
profissional.
O estudo na América Latina indica que a existência dos primeiros programas
acontece com financiamentos internacionais, na sua maioria por meio de organizações não
governamentais e com profissionais que atuam voluntariamente. Conforme Toneli, Beiras e
Ried (2017, p. 187), os recursos destinados são pontuais; e por esta carência, somada à falta
de apoio e políticas que mantenham os serviços, alguns programas não têm continuidade.
Também as análises das pesquisas indicam que o local onde os serviços devem funcionar
ainda é fator de discussão, de modo que, no Brasil, eles existem nos Tribunais de Justiça, nos
Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), presídios, ONGs, entre
outros.
Quanto ao quesito estrutura dos programas com HAV, as intervenções buscam
as transformações das práticas culturais, destacam a responsabilização dos homens que
maltratam suas cônjuges e recomendam o diálogo entre os programas existentes com HAV
e outros serviços, de modo que estes programas devem fazer parte das políticas e da rede
de enfrentamento da violência contra as mulheres. Na análise de outros mapeamentos,
observou- se que muitos dos programas possuem vínculo com órgãos judiciais, “mais de
60% dos programas possuem alguma conexão com órgãos governamentais, seja por meio de
financiamento ou por encontrarem-se inseridos no setor judiciário (BEIRAS; NASCIMENTO;
INCROCCI, 2019, p. 5).
Conforme as observações de Beiras, Nascimento, Incrocci, (2019, p. 5), “os
objetivos dos grupos devem compor uma rede de enfrentamento à violência doméstica e
de gênero, e não substituir às sanções penais aos HAV”, sendo a principal via de acesso dos
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HAV aos programas, acontece por via judicial, ainda que existam programas ligados a órgãos
governamentais. A divergência dos programas existentes se observa também em relação às
epistemologias utilizadas, ainda que se destaquem as teorias de gênero. No que diz respeito
à metodologia, a pesquisa indica que os programas devem empregar uma perspectiva de
gênero, que facilite a compreensão das bases culturais que instigam a violência doméstica.
Entre os programas existentes, alguns incluem nos debates sobre gênero a questão da
masculinidade; outros apresentam o tema num debate específico.
O estudo da OMS demonstra que, nos países em desenvolvimento, a teoria feminista
alcança maior espaço, incluindo o Brasil. “Há publicações que agregam especificidades teóricas
da psicologia, da educação, dos direitos humanos e dos estudos pós-estruturalistas como
aportes para o desenvolvimento dos programas” (BEIRAS; NASCIMENTO; INCROCCI, 2019,
p. 5). Os programas, com exceção de alguns norte-americanos e europeus, conforme Beiras,
Nascimento e Incrocci (2019, p. 7), integram “a importância da relação entre hierarquias e
assimetrias de gênero e violência contra as mulheres, desnaturalizando o comportamento
violento dos homens e colocando a discussão no âmbito da produção e reprodução social
de gênero para estes e aquelas”, o que é de relevância para a desconstrução de relações
violentas, baseadas nas discrepâncias de gênero.
Em relação ao período de duração dos programas existentes, os textos acima
referenciados pontuam que há uma diferença entre as diretrizes estudadas tanto em nível
nacional quanto internacional, ainda que apontem a importância de pelo menos 12 encontros
e que somem 100 horas, no entendimento de que o trabalho no percurso de um ano poderá
promover maiores trocas e vínculos duradouros entre a equipe e os homens participantes.
Existem grupos abertos, fechados e que são abertos até certo período, grupos contínuos,
periódicos e aqueles direcionados a determinado público ou sem essa percepção. As atividades
em grupos são coordenadas, em sua maioria, por mais de um facilitador e destacam-se os
benefícios da coordenação compartilhada entre homens e mulheres. No que diz respeito à
coordenação, observa-se a preocupação com a necessidade de capacitações periódicas aos
facilitadores, incluindo temáticas relacionadas a gênero, masculinidades e políticas públicas,
como possibilidade de alcançar melhores resultados nas intervenções (BEIRAS; NASCIMENTO;
INCROCCI, 2019, p. 8-10).
Quanto à questão da avaliação da efetividade e eficácia das intervenções, com
exceção de um programa que apontou não realizar procedimento avaliativo, os demais
realizam relatórios periódicos para acompanhar os resultados das intervenções, embora sejam
variados os modos de coleta de informações. Embora existam procedimentos avaliativos em
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quase todos os programas, “dificilmente estes são compartilhados com outros grupos ou
divulgados em publicações acadêmicas, o que dificulta a produção de reflexão crítica que
auxilie na formulação de políticas públicas e diretrizes para a criação de novos programas”
(BEIRAS; NASCIMENTO; INCROCCI, 2019, p. 9).
A proposta de intervenção com homens, no viés educativo, reflexivo e/ou terapêutico,
tem em vista a equidade de gêneros, a alteração de estereótipos e crenças enraizadas de modo
sociocultural nas sociedades, como possibilidade de o homem mudar suas atitudes e romper
com o ciclo da violência ou a reincidência da situação violenta. Para tanto, faz-se necessária a
efetivação de leis e políticas públicas próprias que regulamentem a manutenção dos grupos e
a articulação em rede, estudos de metodologias e diretrizes mínimas, financiamento público
que possibilite a permanência dos serviços e a capacitação dos profissionais. É fundamental
a ampliação das discussões no contexto nacional sobre essa problemática para que novas
propostas e ações de prevenção sejam efetivas, visando a erradicação das relações violentas
de gênero. (TONELI; BEIRAS; RIED, 2017, p. 188).
Além disso, Toneli, Beiras e Ried (2017, p. 189) enfatizam a necessidade de
analisar o comportamento violento a partir dos contextos de vida e das narrativas dos
homens ditos “violentos”, “focalizando o processo de socialização que produz conexões entre
masculinidades e violência”. Esse entendimento compreende a presença das famílias e “da
cultura na produção de homens violentos e inclui questões sobre a violência estrutural de
gênero, como uma construção social que determina uma relação desigual e opressiva entre
as pessoas”.
Neste contexto em que se problematiza a questão de políticas públicas voltadas
aos homens autores de violência, emerge a necessidade da criação de medidas que superem
as vulnerabilidades enfrentadas pelos programas, que ultrapassem os contextos políticos e
econômicos desfavoráveis e que garantam que as intervenções não sejam pontuais, simplistas
e reducionistas, incluindo todos os envolvidos na situação de violência, bem como todos os
atores e serviços (TONELI; BEIRAS; RIED, 2017, p. 189-190).

3.2 Intervenção com Homens que Praticam Violência contra seus Cônjuges
Estudos sobre a temática direcionada à violência de gênero demonstram que, nos
últimos anos, ao redor do mundo, alguns projetos e ações começaram a incluir os homens com
o objetivo de enfrentar, prevenir e coibir a violência de homens contra as mulheres. Os EUA
foram os pioneiros na formação de programas de intervenção para homens que maltratam
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seus cônjuges. Na década de 70, quando os movimentos feministas deram visibilidade para
a questão da violência contra as mulheres como um problema social, foi criado em Boston
(1977), por homens pró-feministas, o primeiro programa de intervenção para homens que
maltratam. Na sequência, em 1981, em Duluth, Minnesota, foi desenvolvido o Domestic Abuse
Intervention Project (Projeto para Intervenção no Abuso Doméstico- DAIP), com o objetivo
de promover a segurança das vítimas e provocar a responsabilização dos homens, já que a
intervenção era vinculada ao sistema judicial. Em meados da década de 1980, os programas
avançaram para o resto da América do Norte, Europa, Austrália e América Latina. Na Europa,
precisamente na Espanha, na década de 1990, aconteceram as primeiras experiências de
intervenção voltadas à inclusão de homens que maltratam mulheres e, assim como nos EUA,
os programas vinculados ao sistema judicial cresceram como forma de atender a demanda de
homens condenados a participarem desses programas (ANTEZANA, 2012, p. 10-12).
Segundo Álvaro Ponce Antezana (2012), diante do crescimento de programas
voltados a homens que praticam violência conjugal e considerando a presença de diferentes
interpretações da questão da violência, é importante analisar de que perspectiva o problema da
violência é definido, uma vez que, dependendo da “perspectiva epistemológica e paradigmática
adotada, serão incluídos ou excluídos determinados níveis” e conceitos explicativos, o que
acarretará consequências teóricas e práticas importantes para as intervenções que serão
desenvolvidas. Assim, a reflexão e os estudos teóricos sobre os programas existentes poderão
resultar em práticas interventivas mais eficazes e transformadoras (ANTEZANA, 2012, p. 11).
Neste contexto, Antezana (2012) descreve os principais modelos de intervenção
com homens que praticam violência intrafamiliar e de gênero:
a) modelo psicopatológico - esta perspectiva considera a violência como resultante
de um problema psicopatológico e de personalidade causado por fatores individuais, percebe
a violência de casal de forma isolada do contexto sociocultural, não considera a questão das
relações sociais de gênero que se estende a todos os homens;
b) enfoque psicoeducativo pró-feminista - dentro dos pressupostos feministas, faz
uma leitura da violência de gênero como um problema social, no âmbito das relações de poder
do homem sobre a mulher – esta perspectiva utiliza a pedagogia de Paulo Freire; portanto,
os grupos educativos de homens buscam modificar os aspectos negativos resultantes da
construção cultural, como a masculinidade hegemônica, resultante da cultura patriarcal que
carrega os valores essenciais do que é ser homem;
c) enfoque cognitivo-comportamental - semelhante ao primeiro, considera o
problema como algo inerente ao indivíduo; esta perspectiva, desenvolvida por psicólogos, é
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uma alternativa aos modelos pró-feministas e parte do princípio de que a violência é funcional
para aquele que dela faz uso – no caso da violência conjugal, o homem faz uso da violência
como recurso de alívio de suas tensões e controle da situação;
d) enfoque construtivista-narrativista - tem a perspectiva de gênero, e a violência
entre homens e mulheres é vista dentro de um contexto histórico e cultural.
No que se refere aos programas no Brasil com intervenções voltadas aos homens
autores de violência contra as mulheres, tem-se conhecimento das organizações não
governamentais como o Instituto Alabam de Belo Horizonte/MG, o ISER-Instituto de Estudos
da Religião, o Instituto da Pró-Mulher, Família e Cidadania de São Paulo e o Instituto Noos,
que iniciou no Rio de Janeiro e agora está somente em São Paulo. O Instituto Noos foi fundado
em 1994 e tem por objetivo o desenvolvimento e divulgação de práticas sociais sistêmicas
direcionadas à melhoria da saúde dos relacionamentos nas famílias e nas comunidades. Busca
metodologias que colaborem na resolução de conflitos familiares e comunitários e se dedica,
em especial, à prevenção e à interrupção da violência familiar e de gênero (www.noos.org.br).
Desde 1998, o Noos desenvolve grupos reflexivos com homens autores de
violência, visando a reflexão coletiva acerca dos valores que constroem a masculinidade e a
expressão desses valores, baseada na construção social das diferenças de gênero. O instituto
desenvolve, desde os anos noventa, um trabalho relacionado à violência intrafamiliar e de
gênero, dedicando-se, por meio de campanhas, atividades de sensibilização e da realização
de grupos reflexivos de gênero, a promover relações mais equitativas e igualitárias entre
homens e mulheres (BEIRAS; BRONZ, 2019).
O trabalho do Instituto Noos baseia-se no enfoque socioconstrucionista e envolve
intervenções em grupo reflexivos de gênero, nos quais homens e mulheres participam,
apresentando resultados positivos a ambos. As avaliações dos resultados obtidos indicam
que há um avanço na capacidade de o homem controlar o comportamento violento e, no caso
das mulheres, um ganho na autoestima e na possibilidade de obter maior independência em
relação aos cônjuges e maior autonomia para gerenciar suas vidas (BEIRAS; BRONZ, 2019).
A participação dos homens nos grupos acontece de forma voluntária ou por
encaminhamento judicial. Beiras e Bronz (2019, n. p.) pontuam que: “Recentemente, o
Instituto Noos também realizou grupos no âmbito da Lei Maria da Penha recebendo homens
encaminhados pelos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(JVDFM)”. As observações do referido instituto identificam na fala desses homens o sentimento
de serem condenados, penalizados, sem antes terem a oportunidade de expressarem suas
questões; por isso, talvez, acessem o grupo com a ideia de oportunidade para serem ouvidos
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e instruídos sobre os trâmites processuais. Neste sentido, o instituto Noos, mantendo o
propósito de trabalhar com homens encaminhados pelos JVDFMS, se propõe a aprofundar a
discussão sobre a metodologia e dar um passo adiante, impulsionando a intervenção primária
e preventiva, introduzindo a metodologia em outros contextos, como escola, unidades de
saúde, espaços de trabalho onde há pouca participação das mulheres, empresas, etc.
O Instituto Noos busca a integração das demandas do movimento feminista
contemporâneo com as discussões acadêmicas, que visam a transformação, o estranhamento
e a empatia pelo diferente e a diversidade. A abordagem utilizada nos grupos contempla
estudos de masculinidades e questões de gênero, ressaltando que o gênero se constitui nas
relações sociais e apresenta “um sentido sistêmico, que interpela cotidiana e socialmente
mulheres e também homens, jovens, crianças e adultos, em diferentes contextos e culturas”
(BEIRAS; BRONZ, 2019, n. p.). Neste contexto, conclui-se que as intervenções junto a homens
autores de violência doméstica antecedem a legislação vigente e acontecem de maneira
diversificada, ainda que a sua maioria tenha como base a teoria feminista e a concepção de
gênero.

3.3 Pensando na Criação de um Grupo Reflexivo na Comarca de São
Joaquim
O Poder Judiciário tem como missão realizar justiça por meio da humanização e
da efetividade na prestação adequada da solução de conflitos. A realidade complexa das
relações sociais e os conflitos emergentes dessa realidade revelam que a atuação do Judiciário
no viés da criminalização e da punição não tem apresentando o resultado esperado, ainda
que contraditoriamente a sociedade, pelo senso comum, entenda que o fazer justiça limitese ao “condenar à prisão”. A demanda que o Judiciário vem recebendo face ao aumento da
criminalidade demonstra que o modelo de intervenção punitivo não mais corresponde às
necessidades da sociedade contemporânea; assim, sob este ponto de vista, a simples sentença
processual não é capaz de exaurir as obrigações que o Poder Judiciário tem na resolução dos
conflitos e na efetivação dos direitos, enquanto Poder do Estado. Esta reflexão implica uma
atenção contínua na organização das instituições judiciárias que devem estar atentas às novas
demandas e formas de sociabilidade. Inclusive, a Lei Maria da Penha é uma das leis brasileiras
que dispõem sobre atribuições de equipes interdisciplinares junto aos Tribunais de Justiça,
exigindo concursos para cargos que antes não faziam parte deste cenário. A construção de
novos paradigmas é emergente na sociedade contemporânea, em que o Poder Judiciário, como
guardião dos direitos, deve ter como preocupação buscar a construção de novas práticas que
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proporcionem uma resolutividade de conflitos mais ampla e eficiente.
Neste contexto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem avançado em práticas
alternativas como a mediação familiar e a Justiça Restaurativa. Também percebe-se esse
avanço pelo posicionamento de alguns magistrados e esforço na criação de órgãos que têm
como objetivo trabalhar em prol da efetivação de políticas públicas; como exemplo, cita-se a
Coordenadoria de Execução Penal e Violência Doméstica e Familiar – CEPEVID. A CEPEVID
está diretamente ligada à Presidência do Tribunal de Justiça e desdobra-se em dois núcleos:
Núcleo de Execução Penal e Núcleo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Em relação ao segundo, suas ações estão relacionadas ao enfrentamento e prevenção das
violências de gênero; acompanhamento dos serviços de atendimento à mulher em situação
de violência; realização de campanhas educativas; organização de mutirões carcerários e de
mutirões judiciais com vistas ao célere julgamento dos processos relacionados à Lei Maria da
Penha. Nesta perspectiva, com a intenção de contribuir para a construção de novas práticas no
sistema Judiciário e guiada pelo compromisso de enfrentamento à violência contra a mulher,
a CEPEVID propõe a criação de projeto de pesquisa/intervenção para a implementação do
serviço de Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violência contra a Mulher.
A intervenção com homens envolvidos em relações violentas, através da modalidade
dos Grupos Reflexivos, vem sendo desenvolvida em alguns Estados brasileiros e Tribunais
de Justiça. A maioria dos grupos se desenvolve por ONGs em colaboração com as esferas
governamentais, carentes de uma proposta de política pública que possa auxiliar na expansão
do serviço. A proposta de Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violência contra
Mulheres, apresentada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio da Coordenadoria
de Execução Penal e Violência Doméstica contra a Mulher – CEPEVID e pela Universidade
Federal de Santa Catarina, por intermédio do Núcleo de Pesquisa Margens, vai ao encontro dos
artigos 30, 35 e 45 da Lei 11.340/2006, que indicam a atuação de equipe multidisciplinar em
atividades de prevenção e outras medidas voltadas para a ofendida, o agressor e os familiares,
a criação de centros de educação e de reabilitação para os agressores e a implantação de
programas de recuperação e reeducação de homens em situação de violência.
Em Santa Catarina destaca-se o município de Blumenau, que é pioneiro na
experiência com Grupo de Homens. O trabalho envolve homens que praticaram violência
doméstica, que quinzenalmente compartilham experiências, discutem temas como machismo,
violência e refletem sobre o papel do homem na sociedade. Muitos dos participantes, envolvidos
em casos de violência doméstica, são encaminhados às reuniões por determinação do titular
da 2ª Vara Criminal da comarca de Blumenau. Entre os programas pioneiros, o programa de
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Blumenau tem um aspecto especialmente importante. A partir da mobilização de parcerias
entre ONGs e a secretaria municipal, foi criado um Fórum em Defesa das Pessoas em Situação
de Violência Doméstica. Esta mobilização desencadeou o Programa de Prevenção e Combate
à Violência Doméstica e Intrafamiliar, Lei municipal nº 5.825/01. Ou seja, o programa está
consolidado por lei municipal, o que tem garantido sua continuidade já por alguns anos. O
programa é realizado pela Secretaria de Assistência Social, que o instituiu como uma política
pública, financiada pelo Fundo Municipal de Assistência Social. A prática de intervenção se
divide em dois eixos: a) Campo da Proteção, com o serviço de abrigamento às mulheres e a
seus filhos em situação de risco pessoal provocado pelo fenômeno da violência doméstica; e
b) Campo da Prevenção e Promoção, com o serviço do Centro de Apoio à Família em Situação
de Violência Doméstica e Intrafamiliar - PPCVDIF.
Neste cenário de mudanças, implementações e avanços nas intervenções do Poder
Judiciário é que nos propomos a contribuir com a criação de um Grupo Reflexivo para Homens
envolvidos em relações violentas, no Fórum da Comarca de São Joaquim-SC. Para tanto, nos
respaldamos em Beiras e Bronz (2019), quando pontuam a importância da autorreflexão para
estranhar a realidade cotidiana onde se constroem as relações de gênero, “a norma instituída,
e desse modo promover outras perspectivas que permitam questionar posições dadas por
naturais”. Trata-se de um exercício constante, em que o facilitador inclui sua própria vivência
como referência para propiciar a reflexão no grupo. Assim, o facilitador se mantém atento ao
próprio processo de transformação, buscando “horizontalidade e reconhecimento do lugar de
fala dos outros através do diálogo” (BEIRAS, BRONZ, 2019, n. p.).
No que diz respeito à Comarca de São Joaquim e às intervenções direcionadas
ao atendimento dos preceitos da Lei 11340/2006, o que existe restringe-se à proteção da
vítima pela Medida Protetiva e ao afastamento ou prisão do homem. A DPECAMI - Delegacia
de Proteção Especializada à Criança, ao adolescente, à Mulher e ao Idoso engloba conflitos
de outros segmentos da família, que não se limitam à violência contra as mulheres. E, no
exercício profissional, homens que se consideram injustiçados buscam o serviço social do
fórum, indagando em que espaço poderão buscar seus direitos. Também ocorre que, no
mesmo espaço em que a mulher registra a ocorrência como vítima, ela pode ser indiciada por
violência contra o idoso, ou contra os filhos menores de idade.
A lei prevê, em seu art. 8º, a implementação de atendimento policial especializado
para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher, e inclui a capacitação
permanente dos atores envolvidos no atendimento às mulheres; no presente caso, a equipe de
atendimento conta com um delegado, uma escrivã de polícia e, recentemente, uma psicóloga;
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entretanto, pelo que consta, não receberam capacitação direcionada ao atendimento das
demandas propostas.
Não existe um Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de modo
que os processos tramitam e são julgados pela 2ª Vara Criminal. Os dados colhidos através da
Coordenadoria de Execução Penal e Violência Doméstica contra a Mulher – CEPEVID indicam
que de janeiro a agosto/19, foram distribuídos na Comarca de São Joaquim 42 processos
relacionados à violência contra a mulher; e o mês que teve mais ocorrências foi fevereiro, com
09 denúncias ( junho teve o menor número de ocorrências, com 02 registros). Levanta-se aqui
a hipótese de que, em fevereiro, os conflitos sejam maiores por conta da demanda de pessoas
que vêm de outras cidades e estados para trabalhar na colheita da maçã (em junho ocorreria o
menor índice, considerando que, nesta época do ano, as atividades nos pomares são poucas
e que, por ser inverno rigoroso, as pessoas ficam mais reclusas, além do fato de que muitas
retornam para as suas cidades de origem).
Neste viés, refletimos com a equipe dos serviços do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social-CREAS a possibilidade de se criar grupos de reflexão aos
homens envolvidos em relações violentas; porém, os atores entendem que o equipamento
deve dirigir suas intervenções às vítimas, por ser o norte do trabalho do CREAS o atendimento
às pessoas que têm seus direitos violados. Seguindo a visão social dominante de mulhervítima, homem-algoz, em “muitas destas práticas são mantidas visões criminalizantes e
patologizantes do agressor” (BEIRAS et. al., 2012, p. 6).
Percebe-se que a maioria dos órgãos e serviços existentes são direcionados quase
exclusivamente às mulheres em situação de violência, havendo uma lacuna quando se fala
nos homens envolvidos em relações de violência. Conforme afirma Medrado et. al. (2010, p.
7): “compreender e atuar no campo da violência de homens contra as mulheres [...], é preciso
incluir análises sobre os processos de socialização e sociabilidade masculinas e os significados
de ser homem em nossas sociedades que promovem e alimentam as bases simbólicas da
violência baseada em gênero”.
Nesta perspectiva, entendendo a importância da implantação de programas
direcionados ao HAV é que nos propomos à criação de um Grupo Reflexivo a esta categoria;
para tanto, pensamos na necessidade de uma capacitação profissional aliada às indicações
do Livro de Metodologia de Grupos Reflexivos de Gênero, do Instituto Noos (BEIRAS; BRONZ,
2016). Sabendo da carência de recursos humanos existente no Fórum da Comarca de São
Joaquim, um dos facilitadores seria esta Assistente Social e outro, um dos assessores da Vara
Criminal, que se identifica com práticas judiciais mais humanizadas. Analisamos que o local é

65

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

um ponto a ser discutido, uma vez que, dentro do Judiciário, os encontros de grupo podem ter
uma conotação punitiva. Pensamos em fazer parceria com o SESC, que temos como referência
de espaço participativo e mais neutro para este tipo de trabalho. A participação aconteceria
de forma compulsória e voluntária, uma vez que há uma demanda considerável que chega
diretamente no Serviço Social em busca de orientação e de mediação dos conflitos conjugais.
Observamos que nem sempre a vítima quer o divórcio ou a prisão do parceiro.
Em seus relatos, não raras as vezes, trazem o desabafo e o desejo de uma intervenção mais
humanizada que favoreça a construção de uma relação mais harmoniosa e de igualdade.
Possivelmente, a curto ou a médio prazo seria necessária a criação de um grupo reflexivo
com mulheres. E estes encontros aconteceriam mensalmente; os grupos seriam abertos e
contínuos. Compreende-se a necessidade do envolvimento de outros equipamentos, como
a Secretaria de Assistência Social, através do CREAS, a Delegacia da Mulher, a Secretaria
da Saúde e Educação e a avaliação periódica com compartilhamento dos resultados a outros
serviços.
Acredito que é um projeto ousado, considerando o contexto social e cultural em que
intervimos; entretanto, o acompanhamento com HAV é uma iniciativa importante como forma
de extinguir a violência de gênero e favorecer a existência de relações mais equitativas entre
homens e mulheres. E o trabalho em grupo pode favorecer ao homem a reflexão sobre o seu
papel na família, na sociedade. Conforme as observações de Novaes, Freitas e Beiras (2018,
p. 18), possibilita “a desnaturalização de determinadas atribuições de gênero hegemônicas.
Isso os auxilia a desenvolver uma visão mais crítica de como esses atributos são socialmente
construídos, possibilitando uma ressignificação de suas próprias relações de gênero”, que
poderá favorecer a dinâmica familiar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os movimentos feministas no Brasil desencadearam mudanças que repercutiram
na regulamentação jurídica da violência de gênero, tendo como marco a Lei 11.340/2006,
conhecida por Lei Maria da Penha. Esta lei fomentou debates importantes sobre a problemática
em todo o mundo; inclusive, houve um crescimento literário sobre o tema. No entanto, ainda
há poucos estudos e experiências direcionadas aos homens em situação de violência. As
políticas existentes, na sua maioria, mantêm o foco na proteção da mulher, ignorando a
questão relacional da violência.
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Observa-se, no cotidiano profissional, que o fazer justiça para muitos se configura
na privação da liberdade; e, nas questões que envolvem a violência contra as mulheres,
tradicionalmente o Judiciário reage quase que exclusivamente como o esperado, intervindo
dicotomicamente entre o acusado e a vítima. Há uma valorização exacerbada pelos meios
legais enquanto estratégia de resolução de conflitos, ainda que existam minimamente meios
alternativos para este fim, sendo a proposta de intervenção em grupos reflexivos com homens
algo que pode expandir-se e fomentar novas formas de relação de gênero.
Aposta-se também no trabalho preventivo em rede (saúde, educação, segurança
pública, Ministério Público e Judiciário), lembrando que a construção de uma nova cultura de
convivência familiar e social, que privilegie a igualdade de gêneros, deve começar em casa e
se estender para o espaço escolar, para que crianças se reconheçam e aprendam desde muito
pequenas que mais do que aprender a ser homem ou a ser mulher, é necessário aprender a
ser humano e respeitar a todos. É necessária a compreensão de que a questão da violência de
gênero não será resolvida somente com a judicialização e a instalação de serviços pontuais e
precários, sendo fundamental a articulação de ações que incluam homens e mulheres como
protagonistas de uma nova relação.
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RESUMO
O presente trabalho visa discutir aspectos relativos à produção de documentos no exercício
profissional da Psicologia, notadamente aqueles normatizados pelas resoluções do seu
Conselho Federal (CFP). Justifica-se pela recente inovação normativa, visando dirimir
problemas cujo debate se realiza desde a emergência da necessidade de regularizar o tema.
Objetivando interrogar teoricamente essas alterações, este artigo identificou avanços em
termos de clareza quanto aos tipos de documentos escritos, a possibilidade de escrever
documentos em equipes multiprofissionais e a diminuição do viés individualista, dentre
outros. Por outro lado, reconheceu a manutenção de paradoxos na própria escrita de um texto
regulador de outros textos, onde perseveram dificuldades que as resoluções pretendiam
suprimir na atuação profissional dos psicólogos, além de exigências que não contemplam
suficientemente a multiplicidade de campos de trabalho da Psicologia.
Palavras-chave: Documentos psicológicos. Resolução CFP 06/2019.
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ABSTRACT
This paper aims to discuss aspects related to the production of documents in the professional
practice of Psychology, especially those standardized by the resolutions of its Federal Council
(CFP). It is justified by the recent normative innovation, aiming to solve problems whose debate
takes place since the emergence of the need to regularize the theme. In order to theoretically
question these changes, the paper identified advances in terms of clarity regarding the types
of written documents, the possibility of writing documents in multiprofessional teams and
the reduction of individualistic bias, among others. On the other hand, it recognized the
maintenance of paradoxes in writing a regulatory text of other texts, where difficulties that
resolutions intended to suppress in the professional performance of psychologists persist,
in addition to requirements that do not sufficiently contemplate the multiplicity of fields of
psychological work.
Keywords: Psychological documents. CFP Resolution 06/2019.

INTRODUÇÃO
Este trabalho versa sobre a normatização do Conselho Federal de Psicologia (CFP)
sobre documentos escritos decorrentes da prática profissional do psicólogo. Considerando
que em 2019 a resolução do Conselho a este respeito foi atualizada após 16 anos, avaliase quais foram estas mudanças implementadas e procura-se analisá-las com o auxílio de
estudiosos da área.
O artigo emerge da Pós Graduação Lato Sensu em Gestão Interdisciplinar de
Conflitos no Judiciário Contemporâneo, da Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina. Assim, o problema adquire importância ao se considerar que os documentos emitidos
pelo psicólogo são uma de suas principais ferramentas de trabalho, em especial na área
forense. Desde antes do advento da Resolução CFP 07/2003, que vigorou até o presente ano,
o tema tem sido foco de discussões importantes na categoria, que se pretenderam solucionar
com a normativa de 2019. Trata-se de estudar em que medida os aspectos mais debatidos ou
controversos foram sanados com a publicação da nova resolução.
Tendo como objetivo debater as mais recentes mudanças nas resoluções, o artigo
descreve o surgimento da Resolução 07/2003 do CFP; discute esta normativa; e, finalmente,
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analisa as principais alterações trazidas pela Resolução CFP 06/2019. Trata-se de uma
pesquisa teórica e bibliográfica, viabilizada por meio de livros, teses e artigos científicos da
área da Avaliação Psicológica e da Ética.

1 O SURGIMENTO DA RESOLUÇÃO 07/2003 DO CFP,
OU DA NECESSIDADE DE NORMATIZAR A ESCRITA DOS
PROFISSIONAIS
Para discutir as mais recentes mudanças normativas do CFP sobre documentos
emitidos pelo psicólogo convém refletir inicialmente sobre a necessidade de normatização
da tarefa de escrever informes psicológicos. Para fins de generalização, neste trabalho serão
chamados de “informes” todos os documentos produzidos pelo psicólogo em seu exercício
profissional, sejam eles declarações, atestados, pareceres, relatórios ou laudos.
Ponderar sobre o imperativo de regulamentar a escrita de informes é importante
porque até o ano de 2001 não havia orientação oficial neste sentido, além daquelas
recomendações teóricas e técnicas dos estudiosos da área, especialmente internacionais, em
livros e artigos (PRETO, 2016).
A primeira iniciativa do CFP no intuito de nortear os profissionais sobre a escrita de
documentos técnicos data de 2001. Ocorreu que a Resolução 30/2001 foi brevemente sucedida
pela de número 17 do ano seguinte. Em 2003 as normativas foram finalmente substituídas
pelo Manual de Elaboração de Documentos Escritos Decorrentes de Avaliação Psicológica
publicado na Resolução 07/2003, que vigorou por 16 anos até a recente promulgação da
Resolução 06/2019, que veio dirimir dúvidas até então suscitadas nas resoluções anteriores.
Não se pode deixar de mencionar ainda que, um mês antes desta última, foi publicada a
Resolução 04/2019, que não chegou a entrar em vigor; e que cinco meses depois foi publicada
uma Resolução Comentada, a fim de dirimir dúvidas ainda remanescentes.
Sathler (2008) lembra que as alterações das três primeiras normativas tiveram
basicamente a função de corrigir gramática e pontuação e tirar exemplos de informes
inicialmente trazidos. Focando nos relatórios e/ou laudos psicológicos, Preto (2016) afirma que
as resoluções começaram confundindo os dois documentos para depois aumentar os esforços
de diferenciação (sem suficiente clareza), terminando por uni-los indiscriminadamente.
Para Shine (2009), o fato das três resoluções iniciais terem se seguido com tão
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pouco tempo de intervalo entre si é sintoma de uma série de divergências e da complexidade
do empreendimento de normatizar os informes psicológicos. Inclusive, escrever o documento,
por si só, também não é atividade simples. O autor salienta que comumente, na formação
acadêmica em psicologia, o aprendizado do processo de Avaliação Psicológica tende a se
interromper antes da escrita do laudo, ficando incompleto. Assim, desconsidera-se que
documentar é parte integrante do trabalho. É como se a compreensão do caso avaliado em
nível do pensamento fosse suficiente, e seus resultados não fossem influenciados pela forma
de comunicá-los.
Em sua teoria sobre a comunicação e o discurso, Foucault (1996) fala da
materialidade da linguagem, salientando que ela produz seu objeto sem se identificar com ele.
Ou seja, ela não é pura imagem ou símbolo do objeto, capaz de substituí-lo, como pretende
a tese Aristotélica. Isto porque o ato de enunciar alguma coisa é produtor de sentidos
(SATHLER, 2008). Austin (apud FLORES, 2007) fala, em seus termos, que a linguagem é,
assim, performativa. Para ele, a realização é um atributo da linguagem, pois ela desempenha
uma função, constrói significados e muda o mundo em que se insere.
Com isto, pode-se refletir que os informes psicológicos não só reproduzem os
saberes psicológicos gerais e o conhecimento específico adquirido num processo de avaliação
psicológica, por exemplo. Mais do que isso, como os relatórios de pesquisa científica, os
laudos e outros documentos também ajudam a construir o conhecimento e, com isso, a
própria Psicologia como profissão. Mais ainda, os informes produzem significados para o
sujeito, a família, a organização ou o evento psicológico nele traduzido ou interpretado. Não
só as intervenções, mas também as avaliações psicológicas potencialmente produzem efeitos
importantes na vida das pessoas sobre quem versam, como nos casos em que subsidiam
decisões judiciais, contratações empresariais, autorizações para manusear armas de fogo ou
para alterar bruscamente a imagem, a saúde e forçosamente os hábitos de alguém avaliado
para a realização de uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Mas não acaba aí. O simples fato
de ter uma parte de seu psiquismo traduzido pelos construtos psicológicos e eternizado pela
escrita produz alguma coisa sobre quem o sujeito é ou passará a ser dali para frente.
A intervenção na vida daqueles que recebem tal documento impõe aos profissionais
a responsabilidade necessária à tarefa. A introdução da Resolução 07/2003 mencionou
justamente os princípios éticos da profissão, “as implicações sociais decorrentes da finalidade
do uso dos documentos escritos pelos psicólogos a partir de avaliações psicológicas” e a
importância da qualidade. Além disso, apontou para a (suposta emergência ou aumento
da) demanda por documentos informativos do trabalho realizado e o grande número de
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representações éticas frente aos Conselhos Regionais contra profissionais acusados de não
realizarem esta atividade com o mínimo esperado de competência.
É importante lembrar que outras normativas do CFP, sobre assuntos afins, foram
na mesma época gestadas. O tema estava em voga desde 1996, quando a Resolução de nº
15 “institui e regulamenta a concessão de atestado psicológico para tratamento de saúde”,
especificamente. Em 2005, depois do surgimento do Manual aqui discutido, foi publicado
o Novo Código de Ética Profissional do Psicólogo, revelando que o período era de revisões
e reflexões sobre as práticas profissionais. Quatro anos mais tarde, a Resolução 001/2009
“dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente da prestação de serviços
psicológicos”, contemplando o registro de todo o processo de atendimento, mesmo que dele
não resulte um dos informes normatizados na Resolução 07/2003.
Contextualizando o momento histórico do início dos anos 2000, Sathler (2008)
cita as mudanças sociais da virada do século, a emergência de práticas alternativas próximas
ao campo de atuação da psicologia que impuseram a cientificidade como antítese, o ato
médico e as disputas de poder da área. Por tudo isto, segundo sua análise, para o CFP era
de fundamental importância garantir o que considerava como qualidade nos documentos
psicológicos. Para o autor, pode-se afirmar, a partir de um olhar da linguística e ancorado
no construcionismo social, que os modos como a Resolução 07/2003 procurou disciplinar os
psicólogos e seu objeto de estudo foram através de normativas que orientam, mas também
permitem, mais do que isso, punir, entrando na ordem do discurso, conforme a definiu Foucault
(1996). O próximo tópico abordará esta discussão.

2 DEBATES SOBRE A RESOLUÇÃO 07/2003
A crítica básica de Sathler (2008) à referida resolução é o seu viés disciplinador.
Disciplina é, para Foucault (2007), um mecanismo de controle do tecido social, moralizador
e homogeneizador por natureza. E isto esbarraria, por oposição, principalmente na proposta
da psicologia de ser um campo de saber capaz de aceder aos aspectos mais singulares da
experiência humana.
A Resolução 07/2003 determinou que os psicólogos deveriam considerar “a
natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo”, refletindo
inclusive os pontos de vista histórico, social, econômico e político presentes na constituição do
fenômeno psicológico. Em contrapartida, trouxe implícita uma concepção de homem unívoco
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através da crença de que a preservação da estrutura e da correção gramatical pode assegurar
que a interpretação do fenômeno psicológico será exata e a comunicação se fará sem falhas.
Para Sathler (2008) isto é uma contradição e é contraproducente. Diz o autor que a normativa
em si própria também foi performativa, produzindo sentidos. No entanto, carregou as falhas
que se propôs a combater (inclusive quanto à gramática).
Uma das principais funções das normativas aqui inspecionadas foi padronizar e
estruturar os tipos de documentos psicológicos possíveis de serem escritos. Preto e Fajardo
(2015) apresentam o posicionamento de diferentes autores sobre o mérito desta questão,
mostrando a divergência entre eles. No polo desfavorável, apontam que a diversidade dos
campos de atuação e demandas por avaliação psicológica não condiz com estandardização
dos laudos, por exemplo.
Shine (2009) também faz a crítica sobre a resolução ter buscado aumentar
a virtude dos informes psicológicos sem que fosse pelo mérito da avaliação psicológica
retratada. Mesmo orientando que se deve “respeitar a fundamentação teórica que sustenta o
instrumental técnico utilizado, bem como princípios éticos [...]”, a normativa enfatizou muito
mais a apresentação do trabalho. O autor ainda reprova o apego das resoluções à taxionomia,
como se isso fosse suficiente para garantir a qualidade dos documentos produzidos. Conclui
em sua pesquisa que isto não basta, e que em seu recorte amostral (denúncias ao CRP de São
Paulo sobre laudos psicológicos jurídicos em Varas de Família) os principais problemas foram
estratégias de avaliação psicológica inadequadas, confirmando o problema do mérito.
Apesar do apego à taxionomia, Preto (2016) recorda que a resolução “institui o
Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de

avaliação psicológica” (grifo nosso) ainda que dois dos documentos previstos não fossem
resultado deste tipo de trabalho. Dos quatro tipos de informe regulamentados, a declaração e
o parecer se referem a outra espécie de atividade profissional, restando apenas o atestado e
o relatório ou laudo (tomados pela resolução como sinônimos) como resultados de avaliações
psicológicas. Além disso, a autora considera o rol de possibilidades restrito e recomendou que
na revisão da resolução este problema fosse sanado.
Neste sentido, muitos autores (PRETO, 2016; CRUZ, 2002; LAGO; YATES;
BANDEIRA, 2016; ROVINSKI; LAGO, 2016) também criticam a identificação de relatório e laudo
no mesmo tópico da resolução, como se se referissem ao mesmo tipo de documento. Segundo
eles, o informe resultante dos processos de avaliação psicológica com fins diagnósticos (sejam
eles clínicos, institucionais, organizacionais, forenses, etc.; e/ou ainda individuais, familiares ou
grupais), conforme apresentou a resolução, é o laudo. O laudo teria a função de apresentar
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opinião técnica fundamentada e conclusiva a partir dos objetivos propostos, embasando uma
tomada de decisão.
Por sua vez, o relatório seria uma descrição de circunstâncias ou acontecimentos,
de modo que não é efeito de um processo de avaliação psicológica estritamente falando,
que vise um diagnóstico (LAGO; YATES; BANDEIRA, 2016). Magalhães (2003) auxilia na
compreensão da diferença entre relatórios e laudos do ponto de vista do Serviço Social, mas
que também se aplica à Psicologia, neste caso. Para ela, relatório é o documento que explicita
uma primeira tomada de conhecimento de um caso ou que narra atividades profissionais
específicas, contextualizando tecnicamente eventual encaminhamento. Ao contrário do laudo,
não demanda uma opinião conclusiva do profissional. Assim, pode-se afirmar que apenas o

atestado e o laudo seriam informes adequados a processos de avaliação psicológica, excluindo
o relatório.
Dito isso, ao analisar o texto da Resolução 07/2003 sobre o relatório/laudo, tem-se
que há uma indissociação de procedimentos diferentes e mencionam-se equivocadamente,
na mesma descrição, aspectos específicos de cada um desses documentos: “apresentação
descritiva”, “avaliação psicológica”, “o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico”
(grifos nossos).
Ainda, no tocante à estrutura deste documento, Lago, Yates e Bandeira (2016)
consideram que o título análise não é adequado ao que é previsto para este item, onde se
espera uma “exposição descritiva” de dados apenas respeitando “a fundamentação teórica
que sustenta o instrumental técnico utilizado”. Além disso, a resolução propôs que se vá deste
item diretamente à conclusão (“o resultado e/ou considerações a respeito de sua investigação
a partir das referências que subsidiaram o trabalho”) sem passar por uma discussão dos dados
capaz de apresentar as inferências lógicas (teóricas e científicas) que permitam concluir algo.
A sugestão de Rovinski (2013) é que a análise seja adaptada na escrita dos documentos.
Lago, Yates e Bandeira (2016) também aconselham a adequação desta parte estrutural,
subdividindo-a em seus aspectos integrantes, do qual faria parte a “Integração dos Dados”,
correspondendo à discussão. Rovinski e Lago (2016) explicam a necessidade de permitir ao
leitor a discriminação quanto aos dados brutos e as inferências do profissional sobre eles.
Pode-se dizer que estes são exemplos da desatenção da Resolução 07/2003 ao mérito dos
informes conforme salientado por Shine (2009).
Rovinski (2013) e Lago, Yates e Bandeira (2016) apontam também para a falta de

dados de identificação da(s) pessoa(s) avaliada(s) na estrutura obrigatória do relatório/laudo.
A Resolução 07/2003 impôs a apresentação do autor do documento, de quem o solicita e da
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razão da solicitação, esquecendo-se de mandar nomear quem foi avaliado.
Na esteira do que Shine (2009) abordou sobre a falha na formação profissional
ao não ensinar a escrever laudos, é possível associar outra crítica de Lago, Yates e Bandeira
(2016). As autoras apresentam o problema da obrigatoriedade ou não quanto ao fornecimento
de documentos escritos no processo de devolução dos resultados da avaliação psicológica.
Para isso retomam o Código de Ética Profissional, que prevê que o psicólogo deve comunicar
ao solicitante da avaliação psicológica apenas as informações necessárias ao cumprimento do
objetivo do trabalho, bem como “fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes
ao bom termo do trabalho” (art. 1º, alínea h). Consideram que a obrigatoriedade da produção e
entrega de documentos em todos os casos avaliados não foi contemplada por estes dispositivos
e nem pela Resolução 07/2003. Levando em conta a polêmica sobre a impossibilidade de
controlar o uso das informações prestadas nos laudos, elas defendem finalmente que a
obrigatoriedade traz mais benefícios do que malefícios. Lembram que o informe deve ser
adaptado ao interlocutor e que os resultados do trabalho merecem ser adequadamente
registrados a fim de resguardá-los para melhor aproveitamento no futuro, se necessário. As
autoras sugerem, ao final, que a próxima edição da normativa sobre documentos resultantes
de avaliação psicológica evidenciasse que a produção do laudo é indispensável, por ser parte
integrante do processo.
Além do já exposto, percebe-se ainda na Resolução 07/2003 um viés clínico e
individualista, ao passo que pretendeu ser generalista. Apesar de mencionar as “informações
a respeito da pessoa ou grupo atendidos” (grifos nossos), este viés pode ser identificado pela
referência “aos deveres do psicólogo nas suas relações com a pessoa atendida” (grifo nosso).
Também é perceptível pela alusão à “evolução do caso” e ao “projeto terapêutico”, por exemplo,
que são duas expressões afetas à área clínica. Isto implica que a formatação dos documentos
pode exigir uma adaptação frente ao que determina a resolução, a fim de se coadunar com
os objetivos do trabalho nas diversas áreas de atuação profissional, inclusive acrescentando
itens à estrutura, por nem sempre se apresentam completos para serem usados em todas as
áreas profissionais (ROVINSKI, 2013).
Por exemplo, pode-se citar os problemas específicos do contexto forense. Rovinski
(2011) inclui a discussão sobre o parecer, a partir do tratamento dado pela Resolução 07/2003

aos quesitos. De fato, a normativa os inseriu como parte do parecer e não do laudo. Este
tema é particularmente caro aos profissionais que são convocados a emitir laudos e pareceres
nas condições de perito e assistente técnico em processos judiciais, devendo muitas vezes
responder a quesitos feitos pelos operadores do direito. Eidt ( no prelo) acompanha Rovinski
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no apontamento sobre os quesitos. As autoras salientam o tratamento legal dado ao tema da
prova pericial, segundo o qual os quesitos são feitos ao perito (que os responde no laudo de
avaliação psicológica), e não ao assistente técnico (que escreve um parecer sobre a consulta
técnica que lhe foi feita sobre o laudo do perito) (BRASIL, 2015). Apesar disso, pode-se avaliar
que o engano esteja mais na negligência dos quesitos como parte eventual do laudo do que na
menção deles na estrutura do parecer. Afinal, não haveria impedimento para que a “questãoproblema” a que o parecer pretende se debruçar possa ser elaborada em forma de quesitos.
Lago, Yates e Bandeira (2016) acrescentam mais um dado que corrobora a confusão.
Apesar da Resolução 07/2003 não chegar a mencionar a possibilidade de haver quesitos a
serem respondidos nos laudos, ela está em geral em acordo com o disposto no CPC. Por outro
lado, a resolução que trata especificamente da atuação do psicólogo como perito (17/2012)
comete a falha de mencionar que “Em seu parecer, o psicólogo perito apresentará indicativos
[...]” (grifos nossos). Assim, é como se dissesse que o parecer é documento resultante de
avaliação psicológica pericial, o que não está correto.

3 ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA RESOLUÇÃO
06/2019
A fim de evoluir frente ao conteúdo da Resolução 07/2003, em fevereiro de 2019
foi publicada a Resolução de nº 04, substituída em março, antes de entrar em vigor, pela
06/2019. Além de revogarem a Resolução de nº 07/2003, pela primeira vez se propõem a
substituir a de nº 15 de 1996, que tratava especificamente sobre a concessão de atestados
(um dos documentos normatizados pelas demais) para tratamento de saúde. Entre a de nº 04 e
a de nº 06 não houve significativas alterações, apenas se evidenciaram correções gramaticais
e de estilo de escrita, portanto, apenas a última será objeto de análise.
A Resolução 06/2019 visa instituir “as regras para a elaboração de documentos
escritos produzidos pela(o) psicóloga(o) no exercício profissional” (grifos nossos), nitidamente
alterando a proposta anterior, equivocada, de normatizar apenas os documentos resultantes
de avaliação psicológica.
A nova normativa continua enfatizando a apresentação do trabalho frente ao

mérito, mas aparentemente menciona mais vezes a necessidade do psicólogo se ocupar dos
aspectos técnicos, com cinco menções à Resolução 09/2018, que trata das diretrizes para a
realização de avaliação psicológica.
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Ainda, a nova resolução soluciona a errônea identificação entre relatório e

laudo, separando-os em documentos distintos e especificando-os conforme as definições
apresentadas acima. No documento intitulado “Resolução CFP 06/2019 comentada:
orientações sobre elaboração de documentos escritos produzidos pela(o) psicóloga(o) no
exercício profissional”, o CFP ratifica que “o relatório não envolve um processo de avaliação
psicológica”. Além disso, a Resolução Comentada (2019) esclarece um falso conflito
da descrição sobre o relatório com a Resolução 08/2010, quando esta última impede o
psicoterapeuta de fornecer qualquer documento a pedido do juiz sem o consentimento da
pessoa atendida, exceto a declaração, uma vez que, segundo a Resolução 06/2019, o relatório
também seria adequado ao trabalho do psicólogo clínico num caso como esse. As orientações
explicam, entretanto, que a descrição da demanda garante ao profissional o espaço para a
justificativa ética necessária em casos em que julgue adequado transgredir a norma de 2010,
pela defesa dos direitos humanos, em consonância com o Código de Ética profissional.
Ainda sobre relatório e laudo, a Resolução 06/2019 não trouxe significativas
alterações quanto à estrutura, deixando de prever a discussão dos dados, como criticado
anteriormente. Apenas ao laudo foi incluído, ao final, o item referências, deixando claro que para
este documento – mais do que para o relatório – o referencial teórico é relevante. Apesar disso,
tal “referencial teórico” aparece como requisito tanto no laudo como nos relatórios ( psicológico
e multiprofissional – que será à frente abordado). Nomeadamente, o item procedimentos
de ambos os tipos de relatório, como do laudo psicológico, manda especificar “o referencial

teórico metodológico que fundamentou suas análises, interpretações e conclusões” (grifo
nosso). Ainda, a Resolução Comentada frisa a necessidade dos relatórios estarem baseados
em “evidências científicas”.
A estrutura do parecer também prevê as referências como um item obrigatório,
enfatizando seu caráter teórico e técnico, mais que empírico ( pois não é fruto de avaliação
psicológica).
A escrita de documentos multiprofissionais é uma das alterações mais marcantes
da resolução de 2019, respondendo à demanda de diversos psicólogos que atuam em equipes
com técnicos de outras áreas, como serviço social, pedagogia, medicina, fonoaudiologia,
nutrição, fisioterapia, enfermagem, etc. Tenta dissolver eventuais conflitos (atuais ou futuros)
com as regulamentações das outras profissões, mencionando a autonomia dos envolvidos
e salientando que o documento deve seguir a estrutura recomendada “no que tange à
atuação da(o) psicóloga(o)”. Para o relatório multiprofissional está prevista a subdivisão do
item análise em tantas quantas forem as categorias profissionais escrevendo o documento

82

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

conjuntamente, uma vez que devem ser feitas separadamente, com suas especificidades
profissionais. Além disso, que os procedimentos privativos da Psicologia sejam apresentados
em separado dos demais profissionais. A Resolução Comentada (2019) endossa o ajuste da
estrutura esperada do relatório em acordo com as regulamentações das outras profissões
coautoras do documento.
Entretanto, a normativa acaba por restringir a possibilidade de emitir informes
multiprofissionais que não sejam relatórios, como declarações, atestados e pareceres. Assim,
pode-se refletir se uma declaração multiprofissional não poderia ser útil para usuários de
serviços de saúde por natureza interdisciplinares, como aqueles de saúde coletiva, por
exemplo. Ou então, se um atestado multiprofissional não faz sentido para pacientes de
psicólogos e psiquiatras concomitantemente. No tocante ao parecer, pergunta-se se não
seria possível a análise psicológica e pedagógica num parecer multiprofissional sobre uma
questão-problema associada aos processos de aprendizagem, exemplificativamente. Quanto
ao laudo, não é previsto na nova normativa especificamente um “laudo multiprofissional”,
mas ela regulamenta que nos casos de avaliações em equipes multiprofissionais “o laudo
psicológico ou informações decorrentes da avaliação psicológica poderão compor um
documento único” em que se resguarde “a forma de avaliação em equipe” (art. 13, V e VI).
Isso permite supor a permissão para um laudo multiprofissional de estrutura semelhante ao

relatório multiprofissional, com análises separadas, mas conclusão em conjunto “nos casos
em que se trate de processos de trabalho interdisciplinares”, conforme orienta a Resolução
Comentada.
A matéria anteriormente apontada sobre os quesitos foi evitada, suprimindo a
menção a eles na Resolução 06/2019, ainda que houvesse uma alusão ao termo na 04/2019,
ao falar do parecer. Outra novidade sobre o parecer é que ele foi identificado como um
informe que analisa uma questão-problema ou outros documentos psicológicos, explicitando
o ajuste à perspectiva de sua utilização no trabalho do assistente técnico no contexto forense,
por exemplo. Mesmo assim, traz uma incongruência, apontando como obrigatoriedade a
identificação do “nome da pessoa ou instituição objeto do questionamento (ou do parecer)”,
que não se confunde com o solicitante, que é o próximo item da identificação. Afinal, nem
sempre os questionamentos se referem a uma pessoa ou instituição específica.
Quanto à crítica feita por Lago, Yates e Bandeira (2016) a respeito de não ter
sido explicitamente exigida a produção de documentos em todas as avaliações psicológicas
na Resolução 07/2003, houve alterações. Em seu § 6º, o art. 7º da nova resolução afirma
que “é dever da(o) psicóloga(o) elaborar e fornecer documentos psicológicos sempre que
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solicitada(o) ou quando finalizado um processo de avaliação psicológica” (grifos nossos).
Além disso, a Resolução 06/2019 inova ao incluir a obrigatoriedade da realização de uma
entrevista devolutiva “à pessoa, grupo, instituição atendida ou responsáveis legais” (art. 18,
grifo nosso) no momento da entrega dos relatórios e laudos, devendo explicitar suas razões
na eventual impossibilidade de fazê-lo.
A questão da entrevista devolutiva mostra-se controversa por uma série de razões.
Primeiro, pode-se considerar a visibilidade que ela dá ao viés clínico da resolução atual, como
da antiga. Além disso, toma como exceção os diferentes processos de trabalho em que isto
não seja viável ou mesmo recomendável. Usando como exemplo o trabalho em perícia judicial
nas Varas de Família, observa-se que normalmente se trata de uma situação litigiosa cercada
por um rito processual bastante específico, que inclui a participação de assistentes técnicos
elaborando previamente quesitos a serem respondidos pelo perito e a abertura de um prazo
determinado para as partes se manifestarem sobre o laudo após sua publicação nos autos
digitais. Numa situação como essa, a entrevista devolutiva – que seria inviável para se dar
aos litigantes em conjunto – colocaria o psicólogo na lógica adversarial que pretende dirimir.
Isto porque o profissional acabaria inevitavelmente privilegiando a parte que primeiro tivesse
acesso aos resultados da avaliação, além de que seria impossível reproduzir exatamente o
mesmo conteúdo em duas entrevistas diferentes (o que idealmente deixaria as partes em
situação de igualdade).
Ademais, a demanda por avaliação psicológica na maioria das vezes é do juiz ou dos
advogados, não das partes. Assim, elas raramente buscam a entrevista devolutiva e quando
fazem não trazem a intenção do autoconhecimento, mas a da batalha, a de se antecipar
ao outro com quem disputam. Esses argumentos compõem o ofício com “Considerações
acerca da Resolução CFP n. 06/2019” endereçado pela Associação dos Psicólogos do Poder
Judiciário de Santa Catarina (APSI-PJSC, da qual a primeira autora deste artigo faz parte)
ao Presidente do CFP. O documento salienta que no campo forense a devolução formal dos
resultados da avaliação psicológica é feita pelo próprio conteúdo do laudo, mencionando
autores (ROVINSKI, 2013; ROVINSKI; PELISOLI, 2019; EIDT, no prelo) que recomendam que
“o psicólogo coloque-se à disposição das pessoas avaliadas para o esclarecimento de dúvidas
em relação ao laudo, mas somente após a inserção do documento no processo judicial e da
ciência dos procuradores das partes para a contestação” ( p. 2).
No entanto, a resolução não deixa claro se a entrevista deve ser dada à pessoa,
grupo ou instituição atendida (conforme art. 18) ou “ao beneficiário da prestação do serviço
psicológico, ao seu responsável legal e/ou ao solicitante” (art. 16, grifo nosso). A possibilidade
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de fazê-la ao solicitante recoloca, em certo ponto, o problema; e permite questionar a função
e a forma de oferecer a entrevista devolutiva.
Como foi dito, esta questão exemplifica o viés disciplinador e clínico que a mudança
na resolução não tratou de equacionar suficientemente. Houve um nítido esforço para romper
com o tom individualista mencionado acima, e a nova normativa costuma se referir geralmente
às “pessoas, grupos ou instituições atendidas”. Inclusive, na resolução vigente foi retirada
a palavra “individual” do texto da sua antecessora (04/2019), que dizia que “para entrega
do relatório e laudo psicológico individual é dever da(o) psicóloga(o) realizar ao menos uma
entrevista devolutiva à pessoa, grupo, instituição atendidas ou responsáveis legais” (art. 18,
grifo nosso). O único documento que permanece voltado ao plano individual é a declaração,
que também enfatiza, por sua vez, o acompanhamento psicológico. Mesmo assim, pelo que
foi discutido acima pode-se considerar que a nova resolução deixa de articular de maneira
resoluta as especificidades da multiplicidade de campos de trabalho.
Quando normatiza o laudo, a Resolução 06/2019 manda “relatar: o encaminhamento,
as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico, a hipótese diagnóstica, a evolução do caso,
orientação e/ou sugestão de projeto terapêutico”, com estes termos afetos à área clínica. A
Resolução Comentada chega a usar o vocábulo “paciente” ao querer se referir ao beneficiário
do serviço psicológico prestado ( pessoa, grupo ou instituição atendida).
Os artigos 5 e 6, que abordam os “princípios técnicos” e “da linguagem técnica”,
também mantêm o paradoxo que o autor apontou sobre a discrepância entre recomendar uma
visão sistêmica e social sobre o fenômeno psicológico com uma escrita causal e determinista.
São exemplos disso o contraste entre os trechos que mencionam os “condicionantes
históricos e sociais” e “a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno
psicológico” e os que tratam de “expressar-se de maneira precisa”, com uma “sequência
lógica de posicionamentos que representem o nexo causal resultante de seu raciocínio” e a
“objetividade da comunicação”.
Com este debate não se pretende recomendar o afrouxamento da necessidade de
os psicólogos se expressarem com clareza a fim de cumprir adequadamente os fins a que os
documentos se destinam. Mais do que isso, trata-se de refletir sobre a complexidade do tema
de que trata a normativa, o que dificulta para ela mesma adequar-se ao viés epistemológico
que exige que os psicólogos adotem. Aqui se deseja fazer mais um questionamento sobre
a incoerência que é impor um ou outro paradigma de conhecimento dentro de uma área tão
plural como a psicologia. É certo que o olhar sistêmico e social é extremamente necessário
para a reflexão das práticas psicológicas e seus efeitos sobre o mundo, mas também é
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necessário pensar em sua aplicação prática. Usando como exemplo a atuação do psicólogo na
área do trânsito, seria possível a este profissional, dentro de todos os laudos emitidos, discutir
os condicionantes históricos e sociais das capacidades de atenção, percepção, cognição e
motricidade dos candidatos a condutores? Considera-se que este não seja o enquadre
mais adequado para esta discussão, ainda que ela seja extremamente relevante. Em outras
palavras, os dados de uma avaliação devem sempre ser considerados no contexto mais amplo
do sujeito avaliado, no entanto há que se ter o cuidado para não desviar o foco deste sujeito
para a realização de uma crítica social, que vai muito mais além da proposta da avaliação.
Outro ponto da resolução que pode ser debatido é aquele que prevê que o profissional
encerre o documento indicando seu prazo de validade. O art. 17, § 2º, afirma que “não
havendo definição normativa, o prazo de validade deve ser indicado pela(o) psicóloga(o)”. O
problema é que, não havendo indicação legal, teórica ou científica, a delimitação de um prazo
cronológico tratar-se-ia de mera arbitrariedade que não acrescentaria mérito ao trabalho. Este
também é o posicionamento apresentado pela APSI-PJSC. Eidt ( no prelo) está em acordo,
sendo favorável a ser facultado ao profissional que utilize critérios temporais ou se limite a
clarificar que o documento se refere e restringe ao momento presente. As “Considerações
acerca da Resolução CFP nº 06/2019” redigidas pela Associação sugerem que a menção nos
informes quanto à natureza não definitiva do fenômeno psicológico é suficiente para tratar a
questão da validade. A Resolução Comentada do CFP defende a autonomia do profissional
para decidir se a validade será exposta cronologicamente ou qualitativamente, salientando que
o objetivo deste item da normativa é evidenciar a dinamicidade dos fenômenos psicológicos,
também em conformidade com o posicionamento da APSI, justamente.
Há ainda um questionamento que pode surgir a partir da Resolução Comentada,
quando afirma que “nos processos de avaliação psicológica compulsória, o documento a
ser emitido pela(o) psicóloga(o) deverá ser o atestado psicológico […] [ podendo] quando
solicitado, […] emitir também um laudo psicológico”. Não parece claro, neste contexto, a que o
documento se refere com a expressão “avaliação psicológica compulsória”, em sua associação
automática com o atestado.
Não se pode deixar de salientar ainda uma inovação positiva das resoluções
publicadas no corrente ano. Como foi dito, até então não estava previsto o local, dentro
da estrutura dos documentos, em que deveria( m) ser identificada(s) a(s) pessoa(s) ou a(s)
instituição(ões) avaliada(s), ficando a critério do profissional. Agora, com a nova normativa,
esta informação encontra lugar no primeiro item estrutural dos informes.
Além dessa, pode-se citar o “lembrete” oferecido aos profissionais pela Resolução
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06/2019 quanto à possibilidade de explicitar que o documento foi feito para os fins específicos
descritos na finalidade e na análise da demanda, não sendo o profissional responsável por
uso diverso que eventualmente o receptor do documento lhe der. Eidt ( no prelo) salienta a
importância dessa orientação, protegendo, por exemplo, psicólogos clínicos cujos documentos
sejam equivocadamente empregados a serviço de litígios judiciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo teve a intenção de avaliar pormenorizadamente a mais recente
alteração normativa no tocante à produção de documentos psicológicos, ponderando aspectos
positivos e negativos das mudanças realizadas pelo Conselho Federal de Psicologia com a
Resolução 06/2019.
Foi possível identificar uma série de avanços importantes para a categoria e que
já vinham sendo pleiteados há algum tempo (EIDT, no prelo), como a diferenciação técnica
entre o relatório e o laudo e a possibilidade de escrever documentos em conjunto com outros
profissionais com quem se componha uma equipe. Além disso, a nova resolução nitidamente
se propôs a assumir um viés menos individualista, de modo a contemplar fenômenos
psicológicos de diversas ordens.
Por outro lado, alguns problemas foram mantidos, como a imposição de paradigmas
de ciência e exigências técnicas gerais que ressoam mais adequadamente a alguns campos
de trabalho do que a outros.
Assim, é possível concluir que a complexidade do tema de que tratam as normativas
permeia sua escrita. Regulamentar a escrita profissional é, entretanto, importante e necessário.
A Psicologia brasileira assumiu esse desafio desde 2001, revendo suas determinações
em 2002 e 2003. Dezesseis anos mais tarde, a resolução substituta foi revogada antes de
vigorar. A próxima, que veio em seu lugar, ainda não sanou todas as dúvidas e inseguranças
dos psicólogos na atividade de comunicar seu trabalho, e por isso foi necessário que o CFP
editasse uma Resolução Comentada (2019). Trata-se, portanto, de tarefa árdua e sempre
inacabada, cujo progresso seguirá a marcha do aperfeiçoamento da Psicologia enquanto
categoria profissional.
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OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A APLICAÇÃO DA MEDIDA DE
PROTEÇÃO EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC1
INSTITUTIONAL SHELTERING: A LOOK AT THE REASONS FOR THE
APPLICATION OF THE PROTECTION MEASURE IN
SÃO MIGUEL DO OESTE / SC
Ivania Maria Welter2
RESUMO
O presente trabalho consiste no estudo dos principais motivos que ensejaram a aplicação da
medida de proteção de acolhimento institucional de crianças ou adolescentes na comarca de
São Miguel do Oeste - SC. E decorre das inquietações emergidas no cotidiano de trabalho
enquanto assistente social judiciário. A pesquisa, de natureza documental e bibliográfica,
assumiu enfoque quali-quantitativo, cuja coleta de dados se deu por meio do acesso a
processos judiciais de “Pedido de Medida de Proteção” que tramitaram entre os anos de 2014 a
2018, com enfoque nas informações constantes nas representações iniciais que os instruíram.
Destes, selecionamos 9 ( nove) que se coadunavam com a proposta metodológica. Na coleta
de dados selecionamos e extraímos os dados considerados relevantes. No tratamento dos
dados fizemos recortes dos pontos que subsidiaram a análise, debate e exposição, tendo
como referencial os eixos teóricos: medida de proteção, acolhimento institucional, família e
judicialização. Verificou-se que, a despeito dos avanços legais e normativos ocorridos nos
últimos 30 anos, as práticas e argumentos que fundamentam os acolhimentos institucionais
estão fortemente correlacionados com a judicialização das relações familiares ( normalização
e controle), o que coloca em xeque o direito fundamental à convivência familiar e comunitária
de crianças e de adolescentes.
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ABSTRACT
This study consists of the main reasons that led to the application of the protection measure of
institutional sheltering on children or adolescents in the district court of São Miguel do OesteSC. This investigation stems from the concerns that emerged in daily work as a judicial social
assistant. The research has a documental and bibliographic nature and took a qualitative
approach, whose data collection took place through the access to legal processes of “Request
for Protection Measure” that were processed from 2014 to 2018, focusing on the information
contained in the initials representations that instructed them. Among them, 9 ( nine) were
selected based on the methodological proposal. In the data collection, we selected and
extracted those considered relevant. In the data treatment, we made some refinements of the
points that subsidized the analysis, debate, and exposition, having the following theoretical
axes as reference: protection measure, institutional sheltering, family, and judicialization. We
conclude that, despite the legal and normative advances in the last 30 years, the practices and
assertions that underlie institutional sheltering are strongly correlated with the judicialization
of family relations ( normalization and control), which calls the fundamental right to family and
community life of children and adolescents into question.
Keywords: Protection Measure. Child. Adolescent. Family. Institutional Sheltering.

INTRODUÇÃO
A proposição do presente estudo teve como ponto de partida o cotidiano
profissional, enquanto assistente social inserida no contexto sócio jurídico, sobretudo
ao observar o descompasso entre a judicialização de medidas de proteção com as ações
empreendidas pela rede de serviços na proteção social e no atendimento às famílias e suas
crianças e adolescentes.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) promulgado por meio da Lei 8.069,
de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 1990), que fundamenta o acolhimento institucional como
prática formal de defesa dos direitos da criança e do adolescente, preconiza a presença de ações
de apoio por parte do Estado na impossibilidade da família não se encontrar em condições de
cuidar de seus filhos. Nestes casos, devem-se priorizar todas as formas possíveis de garantia
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do direito da criança/adolescente à convivência familiar e comunitária.
Neste norte, o ECA (BRASIL, 1990) prevê a garantia dos direitos de crianças e
adolescentes, tanto na formulação das políticas públicas quanto na organização dos serviços
que atuam na área da promoção, proteção e defesa de direitos de crianças e adolescentes,
visando à efetivação da doutrina de proteção integral. A efetivação desses direitos, no entanto,
depende de ações concretas do Estado e da atuação do Poder Executivo na concretização das
políticas públicas que assegurem a proteção e a garantia dos direitos fundamentais desses
sujeitos.
Não obstante, diante da insuficiência ou inexistência da oferta de tais serviços, a
medida de proteção de acolhimento institucional apresenta-se como estratégia de proteção e,
nessa perspectiva, viola o direito fundamental à convivência familiar e comunitária.
Assim, a busca de avanço na compreensão e análise crítica sobre a temática
justifica-se, ainda, pela constatação de que as famílias que possuem crianças em instituições
de acolhimento, em sua maioria, são marcadas por situações vulnerabilidade social3. O que
leva-nos a indagar: quais seriam as argumentações que embasam a aplicação das medidas de
proteção de acolhimento institucional das crianças e adolescentes no município? Quais seriam
os motivos de maior incidência? As medidas de proteção de acolhimento são precedidas por
estudos e análises técnicas sobre as reais condições de existência das famílias? Quais os
impactos de tais medidas para as crianças e adolescentes?
Assim, a busca da compreensão da efetividade e da garantia do direito à convivência
familiar e comunitária de crianças e adolescente acolhidos institucionalmente, à luz dos
princípios da Constituição Federal de 1988 (CF/88) (BRASIL, 1988) e do ECA (BRASIL, 1990),
inclusive, no âmbito do Poder Judiciário, é também uma das motivações deste trabalho.
O presente artigo apresenta breve estudo sobre o direito à convivência familiar e
comunitária de crianças e adolescentes, com ênfase nos motivos que embasaram a aplicação
das medidas protetivas de acolhimento institucional no município de São Miguel do Oeste/SC.
Cumpre o esclarecimento de que nossa atuação profissional se dá na referida comarca que é
composta pelos municípios de Barra Bonita, Bandeirante, Guaraciaba, Paraíso e São Miguel
do Oeste, localizados no Extremo-Oeste do Estado de Santa Catarina4.
A população da comarca totaliza, conforme dados estimados pelo IBGE (2019),
A concepção de vulnerabilidade denota a multideterminação de sua gênese não estritamente condicionada à ausência
ou precariedade no acesso à renda, mas atrelada também às fragilidades de vínculos afetivo-relacionais e desigualdade de
acesso a bens e serviços públicos (PNAS, 2004).
3

As comarcas de Santa Catarina são constituídas de um ou mais municípios, formando área contígua, com a denominação
daquele que lhe servir de sede.
4
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58.364 habitantes, classificada como comarca de entrância final5. O município com população
e demandas mais expressivas da comarca é São Miguel do Oestes-SC, com 40.482 habitantes
(IBGE 2019) – possuindo IDHM de 0,801 (2010)6 – lócus da pesquisa.
Avançou-se na sustentação teórica por meio de estudo bibliográfico sobre a
judicialização das relações sociais e familiares e a responsabilização das famílias no que
tange ao cumprimento das funções parentais. Objetivando uma melhor apreensão acerca
dos motivos que embasaram a aplicação da medida protetiva de acolhimento institucional,
no referido município, realizou-se pesquisa documental nos autos processuais. Por fim,
apresenta-se a análise dos dados e considerações finais, momento em que são propostas
reflexões, intentando contribuir para a qualificação e o aprimoramento na aplicação da medida
de acolhimento no município.
É importante ressaltar que o objetivo deste estudo não é o de esgotar temática
complexa e que configura desdobramentos diversos, mas de fomentar a discussão.

1 O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES: PRINCÍPIOS E NORMATIVAS
O direito à convivência familiar é tão importante quanto os demais direitos
fundamentais de crianças e adolescentes. Foi incorporado efetivamente na legislação brasileira
por meio do art. 227 da CF/88 (BRASIL, 1988) e do ECA (BRASIL, 1990), que concretizaram
inovações ao estabelecer que o Estado, a família e a sociedade devem assegurar às crianças e
aos adolescentes direitos fundamentais, dentre os quais o da convivência familiar e comunitária.
Subjacente a este reconhecimento está o fato de que estes e os cuidados a eles voltados
não podem ser concebidos de modo dissociado de seu contexto sociofamiliar. Neste norte, a
referida Constituição (BRASIL, 1988) estabelece que a “família é a base da sociedade” (Art.
226), portanto compete a ela, juntamente com o Estado e a sociedade “assegurar à criança
e ao adolescente o exercício de seus direitos fundamentais” (Art. 227). Tais princípios foram
incorporados ao ECA, que estabelece no Art. 4º:

De conformidade com o artigo 8º da Lei Complementar n. 339, de 08/03/2006, e com as disposições da Resolução n.
16/2008 – TJSC, as comarcas em Santa Catarina são assim classificadas: entrância inicial, entrância final e entrância especial.
5

O município integra a lista da ONU como uma das 50 melhores cidades do Brasil para se viver – levando-se em consideração
o IDHM (PRATES; PREVIDELLI, 2014).
6
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É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
(BRASIL, 1990).

Dessa maneira, com base no princípio da garantia dos direitos de crianças e
adolescentes assim delimitados, não bastaria ao Estado intervir posteriormente à violação
de direitos, mas também de forma preventiva de maneira a garantir condições para o pleno
usufruto de direitos inerentes à pessoa humana. Dessa forma, estabeleceram-se regras à
execução de tais finalidades, a partir da promulgação do ECA que perfila e aplica os princípios
e preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989)7 e da CF/88
(BRASIL, 1988), e traz para o universo jurídico a doutrina de proteção integral.
A Doutrina de Proteção Integral adotada pelo Brasil, em consonância com as mais
avançadas normas internacionais, reconhece a criança e o adolescente como pessoas em
desenvolvimento, detentores de todos os direitos humanos, que devem ser garantidos, de
forma prioritária, pela família, pelo Estado e pela sociedade (FIRMO, 2017).
Não obstante, a mudança do paradigma legal, jurídico e institucional no trato
da questão da criança e do adolescente ( principalmente a passagem da situação irregular
– vigente no Código de Menores – para a da proteção integral preconizada pelo ECA)8,
garante a estes o direito de serem criados e educados por sua família de origem ou extensa e,
excepcionalmente, em família substituta.
Tais pressupostos estão expressos no artigo 19 do ECA (BRASIL, 1990), e
reafirmados pelo Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças
e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária9 (PNCFC) (CONANDA, 2006) e pela
Lei 12.010/2009 (BRASIL, 2009). O acolhimento institucional da criança e do adolescente
é medida excepcional, e só pode ser decretada pela autoridade judicial (art. 101, §2º, ECA).
Ao Conselho Tutelar10, no exercício de suas atribuições, cabe o afastamento de crianças
“A Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, tem um papel preponderante
no embasamento da criação ou reforma de normas referente a políticas, programas, serviços e ações públicas no campo da
família e do direito da criança e adolescente”. (FIRMO, 2017, p. 21).
7

8

Para aprofundar, consulte Faleiros (2009).

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária constitui um marco nas políticas públicas no Brasil, ao romper com a cultura da institucionalização de crianças
e adolescentes e ao fortalecer o paradigma da proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários
preconizados no ECA (FIRMO, 2017).
9

10
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e adolescentes apenas em situações excepcionais e emergenciais, devendo comunicar
imediatamente o fato ao Ministério Público, “prestando-lhes informações sobre os motivos de
tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social
da família” (ECA, Art. 136, Parágrafo Único). Instaura-se, a partir daí, o devido procedimento
judicial, a fim de que seja garantido aos pais ou responsável legal o amplo direito de defesa.
Em caráter excepcional e de urgência, conforme estabelecido pelo Art. 93 do
ECA (BRASIL, 1990), poderão as entidades de acolhimento institucional “acolher crianças
e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação
do fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de
responsabilidade”.
Tão logo aplicada a medida de proteção de acolhimento, os operadores da rede
de proteção ( no caso do município de São Miguel do Oeste/SC – Centros de Referência de
Assistência Social-CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS,
Secretarias Municipais de Educação e Saúde, entre outros) devem articular estratégias em
conjunto, com vistas à reintegração familiar.
Neste sentido, para alcançar os objetivos previstos no ECA, respeitando-se
os princípios basilares (em especial da prioridade absoluta e da proteção integral), fazse necessário que haja uma política de atendimento por um conjunto articulado de ações
governamentais ou não governamentais, por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos municípios. Efetivando-se, ainda, as proposições da Política Nacional de Assistência
Social (PNAS/2004) e do PNCFC (CONANDA, 2006).
A PNAS/2004 tem perspectiva de implementação do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS), reconhecendo as fortes pressões que os processos de exclusão sociocultural
geram sobre as famílias brasileiras, acentuando suas fragilidades e contradições, estabelecendo
como primordial sua centralidade no âmbito das ações da política de assistência social, como
espaço privilegiado, insubstituível de proteção e socialização primárias, provedora de cuidados
aos seus membros, mas que precisa também ser cuidada e protegida (BRASIL, 2004).
A tendência atual na esfera das políticas sociais, econômicas, nacionais e
internacionais é a de ressaltar a centralidade do papel da família no cuidado, formação e

da criança e do adolescente. Cada município deve contar, no mínimo, com um Conselho Tutelar, que será composto por cinco
membros escolhidos pela comunidade local. Os requisitos exigidos para a candidatura dos conselheiros são as seguintes:
reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residência no município no qual irão atuar. A remuneração dos
membros, bem como o local, dias e horários de funcionamento, são definidos pela lei municipal e pela Lei Orçamentária
Municipal, a qual deverá prever os recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar. As atribuições do Conselho
Tutelar são definidas pelo artigo 136 do ECA (BRASIL, 1990).
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educação das crianças e adolescentes. A PNAS/2004 está pautada na matricialidade sócio
familiar, ou seja, a rede socioassistencial deve estar voltada para atender às necessidades da
família, seus membros e indivíduos, segundo o pressuposto de que para a família prevenir,
proteger, promover e incluir seus membros é necessário, em primeiro lugar, garantir condições
de sustentabilidade para tal.
Como mencionado, crianças e adolescentes têm o direito a uma família, cujos
vínculos devem ser protegidos pela sociedade e pelo Estado. Nas situações de risco e
enfraquecimento desses vínculos familiares, as estratégias de atendimento deverão esgotar as
possibilidades de sua preservação. Neste viés, a legislação prevê que, sempre que os direitos
forem ameaçados ou violados, serão aplicadas as medidas de proteção. E preferencialmente
serão aplicadas as que visem o fortalecimento dos vínculos.
O ECA (BRASIL, 1990) prevê, em seu artigo 98, que “As medidas de proteção à
criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem
ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta,
omissão ou abuso dos pais ou responsável; III - em razão de sua conduta”.
Nas situações de violação de direitos, medidas de apoio à família deverão ser
tomadas, bem como outras que se mostrarem necessárias, de modo a assegurar-se o direito da
criança e do adolescente viver em família, prioritariamente na de origem e, excepcionalmente,
em substituta.
Como já exposto, o acolhimento institucional é uma das medidas de proteção
e consta no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)11. O acolhimento
de crianças e adolescentes, ao longo da história, foi uma prática amplamente aceita pela
sociedade. Não se acolhiam somente pobres e escravos, mas também filhos de pessoas
abastadas, especialmente para fins de estudo e educação (KREUZ, 2012).
Segundo Rizzini (2007), é importante acrescentar que, apesar da história da
assistência à infância no Brasil ter sido marcada pela facilidade com que se acolhiam crianças
e adolescentes devido às dificuldades financeiras dos pais, há igualmente uma forte tradição
de acolhimento de crianças entre famílias, presente na cultura popular. Tal prática de retirada
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre
outras, as seguintes medidas: I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; II orientação, apoio e acompanhamento temporários; III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de
ensino fundamental; IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da
família, da criança e do adolescente; V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar
ou ambulatorial; VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e
toxicômanos; VII - acolhimento institucional; VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; IX - colocação em família
substituta (BRASIL, 1990, grifo nosso).
11
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criou uma verdadeira cultura da institucionalização.
Neste contexto, o acolhimento institucional foi sendo aceito pela sociedade como
algo natural, muitas vezes até desejado, em especial para filhos de famílias pobres que, com
o acolhimento, teriam a oportunidade de ascender socialmente, pelo estudo e boa formação
(KREUZ, 2012).
A história da assistência às crianças no Brasil, resgatada por Rizzini e Pilotti (2011),
mostra que as crianças passaram por várias “mãos” no século XIX e, atualmente, a família
tem sua responsabilidade dividida com o Estado e com a sociedade, num compartilhamento
de responsabilidades que não deveria ser desnivelado: tanto a família, quanto o Estado e a
sociedade devem agir conjuntamente na proteção da população infanto-juvenil – delimitandose as especificidades e os limites de atuação de cada um.
Atualmente, se para a proteção dos direitos fundamentais for analisada a
necessidade do afastamento da criança e do adolescente da família de origem, extensa ou
substituta, estes deverão ser atendidos em serviços que ofereçam cuidados e condições
favoráveis ao seu desenvolvimento saudável. Uma vez afastados do convívio familiar, os
serviços de acolhimento e os demais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD)
devem trabalhar no sentido de viabilizar a reintegração à família de origem ou, na sua
impossibilidade, o encaminhamento para família substituta. Tais serviços podem ser ofertados
na forma de Acolhimento Institucional ou Familiar (BRASIL, 2006).
O acolhimento institucional abarca experiências em que as crianças ou os
adolescentes são encaminhados para alguma instituição, porém tendo como prioridade o
retorno o mais rápido possível para um ambiente familiar (RIZZINI, 2007). O acolhimento
institucional é considerado uma moradia temporária, que visa oferecer proteção à criança e ao
adolescente que tiveram seus direitos violados durante sua convivência familiar.
O acolhimento familiar, por sua vez, é uma modalidade de atendimento destinado
a crianças e adolescentes que, por algum motivo, precisam ser afastadas de suas famílias, em
caráter provisório e excepcional, e são inseridos no seio de outra família, a qual é preparada e
acompanhada como parte de uma proposta de política pública (RIZZINI, 2007).
No ano de 2009 foi aprovado documento que regulamenta a organização e oferta
dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, no âmbito da Assistência Social,
intitulado “Orientações Técnicas: serviços de acolhimento para crianças e adolescentes”12.
Estabelece orientações e diretrizes para o atendimento nos serviços de acolhimento (BRASIL,
Resolução Conjunta nº. 1, de 18 de junho de 2009, foi aprovada em assembleia do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CONANDA – e do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.
12
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2009). As Orientações Técnicas reforçam a necessidade de fortalecimento e preservação
dos vínculos familiares e comunitários, com promoção de visitas e encontros entre a criança
ou o adolescente com suas respectivas famílias e com as demais pessoas de referência da
comunidade da qual fazem parte.
Isto significa que, independente da modalidade, o acolhimento deve ser uma forma
protetiva sempre ancorada nos princípios de brevidade, excepcionalidade e não implicando na
privação de liberdade. O acolhimento é uma decisão extremamente séria, devendo assim ser
encarada, optando-se sempre pela solução que represente o melhor interesse da criança ou
do adolescente, e o menor prejuízo ao seu processo de desenvolvimento.
Em algumas situações, as práticas de judicialização podem ser subsidiadas por
uma análise que considera as questões sociais unicamente como violação de direitos, sem
levar em conta os empecilhos para o exercício de cidadania e para o acesso a direitos antes
destes serem violados, o que será melhor aprofundado na seção que segue.

2 A JUDICIALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS E FAMILIARES
NO CONTEXTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E JUSTIÇA: BREVE
CONTEXTUALIZAÇÃO
As famílias, como já mencionado, são reconhecidamente fundamentais e têm
prioridade na proteção das crianças e adolescentes. Nesta perspectiva, devem ser amparadas
pelas políticas públicas para suprir as necessidades básicas de seus filhos, para evitar o
afastamento destes do seu convívio familiar e comunitário. Portanto, independentemente do
arranjo familiar ou da forma como vem sendo estruturada, é na família que deve ocorrer a
proteção integral dos membros, garantindo-lhes sobrevivência e desenvolvimento.
Parafraseando Mioto (1997), a diversidade de arranjos familiares existentes
na sociedade brasileira leva a definir a família como um núcleo de pessoas que convivem
em determinado lugar, durante um lapso de tempo, e se acham unidas (ou não) por laços
consanguíneos. Porém, é essencial mostrar que a capacidade da família para desempenhar
plenamente suas responsabilidades e funções é fortemente interligada ao acesso dos direitos
universais e demais direitos sociais.
Assim, existem diversas expectativas em torno dos papéis e das funções
reservadas às famílias, como por exemplo os cuidados e a proteção de seus membros.
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Entretanto, constata-se o enfraquecimento de laços e a impossibilidade de cumprirem os
deveres que lhe são socialmente impostos, sobretudo por conta do sistema socioeconômico
vigente que reproduz valores como a individualização, a competitividade e a retirada do
Estado do enfrentamento dos problemas sociais (MENDONÇA, 2013).
Sob essa égide, Rizzini (2007, p. 18) apontam que, na atualidade, ressaltam-se as
competências das famílias, mas, na prática, com frequência, cobra-se dos pais ou familiares
que deem conta de criar suas crianças e adolescentes, mesmo que faltem políticas públicas
que assegurem condições mínimas de vida digna: emprego, renda, segurança e apoio para
aquelas que necessitam.
Ressalta-se que, quando se questiona essa responsabilização da família por parte
do Estado, não se quer afirmar, de outro modo, a sua desresponsabilização, uma vez que a
família de fato é instância primária de proteção social em meio a contradições que permeiam
sua realidade, sua dinâmica; em meio a limites que estão postos, seja por sua condição, por sua
natureza, por sua capacidade de ação; sejam por aqueles colocados na sua trajetória histórica
ou aqueles colocados pela sua estruturação interna e condições de vida, principalmente as
famílias pobres que foram destituídas de direitos e condições mínimas de sobrevivência.
Conforme Matias (apud FÁVERO; MELÃO; JORGE, 2015, p. 44), pode-se
denominar tal situação como “demanda fora do lugar” ou “judicialização” da pobreza, ou
seja, situações que não são atendidas adequadamente pelas políticas públicas e que, por
isso, desembocam no judiciário. São demandas que pairam à deriva dentro do SGD e, não
encontrando seu ‘lugar’, restam ser atendidas judicialmente.
O SGD, conforme a Resolução 113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CONANDA), constitui-se na articulação e integração das instâncias
públicas governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no
funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos
humanos da criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal.
Entre os órgãos que fazem parte do Sistema de Garantia de Direitos, destacam-se
Conselho Tutelar, Sistema de Justiça (Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública)
e Conselho de Direitos. Esses órgãos desempenham funções fundamentais para a garantia da
excepcionalidade e provisoriedade do afastamento do convívio familiar, além da reparação de
possíveis violações de direitos (CONANDA, 2009).
Nessa esteira, Rizzini (2007) ressalta a necessidade de mudança no modo de olhar
e agir, não apenas das políticas públicas focalizadas na infância e juventude, mas também dos
atores do SGD e da Proteção Social. Essa mudança implica a capacidade de ver as crianças
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e os adolescentes de maneira indissociável do seu contexto sociofamiliar, praticando a
centralidade da família enquanto objeto de ação e investimento, contribuindo para a garantia
do direito à convivência familiar e comunitária.
Neste contexto, as transformações que ocorrem na contemporaneidade, bem como
no Direito e no Estado, possibilitam o desvendamento de questões que desencadearam novas
funções ao Poder Judiciário, direcionando-o a novas práticas ou funções.
Neste norte, Foucault (1979) já apresentava a organização do aparelho judiciário
nos vários períodos históricos da humanidade, desde os tribunais arbitrais à organização
autoritária, sendo esta utilizada como meio de coerção pelos detentores do poder na época
medieval até sua formação contemporânea, sob a influência da classe burguesa.
Dessa forma, evidencia Sales (2007) que a justiça brasileira foi moldada à imagem e
semelhança de uma sociedade autoritária, rigidamente hierarquizada e desigual, característica
que tem contribuído para a produção de mecanismos de natureza ideológica, que a autora
denomina “ethos punitivo e subjetividade intolerante”.
Tal contexto apresenta práticas de enquadramento das pessoas e das famílias, com
a função de “corrigir” comportamentos e fixá-los em um aparelho de normalização. Dessa
forma:
O Estado tem assumido cada vez mais uma ação interventiva voltada para
penalizar comportamentos e atitudes consideradas transgressoras à ordem,
ao mesmo tempo em que se afasta de seu papel de intervenção sobre as
expressões da questão social que se espraiam sobre as famílias, sobretudo as
mais empobrecidas (BATISTA, 2017, p. 328).

Não obstante, Nascimento (2014) assevera que as famílias atendidas pela chamada
rede de proteção à infância e à adolescência são policiadas, vigiadas, ameaçadas, denunciadas
e julgadas de maneira insistente. Esse conjunto de situações expressa a cultura do castigo
por meio da lógica penal, a judicialização da vida e o exercício da autoridade disseminada no
social.
Tal posicionamento coaduna com o destacado por Sousa (2014, p. 12), “sob o
argumento de proteção aos indivíduos supostamente fragilizados, se multiplicam dispositivos
de controle pelo campo social, que contribuem para novas penalidades, bem como para o
governo das condutas”.
Foucault (1987) apresenta a sociedade da norma, que agencia a produção de
condutas esperadas, o padrão, o comportamento que opera em função do modelo – um
controle que se dá e se interioriza nas pessoas em função daquilo que elas deveriam ser. Na
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sociedade da norma são designadas atitudes consideradas normais, que passam a servir de
parâmetro de classificação das pessoas.
Neste norte, Mioto (1997) menciona que o controle social está diretamente
vinculado ao universo normativo de uma sociedade e às formas de persuasão à conformidade.
Corresponde ao conjunto de mecanismos, de ações e sanções que são colocadas em movimento
por uma sociedade, a fim de prevenir ou eliminar comportamentos tidos como desviantes.
Riffiotis (2017, p. 31), por sua vez, propõe a reflexividade em torno do sujeito da
ação – a qual denomina agenciamento e suas limitações em torno da normatividade. Sua
análise se fundamenta nos escritos da filósofa Judith Butler (de inspiração foucaultiana) e
pressupõe que: “a norma não produz o sujeito como seu efeito necessário e o sujeito tampouco
tem a plena liberdade de ignorar a norma que instaura a sua reflexividade; cada um luta
invariavelmente com condições de sua própria vida, as quais talvez não tivesse escolhido”.
Não obstante, Foucault (1987) afirma que essa tecnologia de poder centrada
na vida dá origem a uma sociedade normalizadora que demanda mecanismos contínuos,
reguladores e corretivos para qualificar, medir, avaliar, hierarquizar, onde a lei funciona cada
vez mais como norma, e a instituição judiciária se integra cada vez mais num contínuo de
aparelhos cujas funções são, sobretudo, reguladoras. Este sistema que rege a vida social é
definido por Foucault (1996) como uma ampla rede de aparatos institucionais coercitivos,
que constituem uma verdadeira ortopedia social, uma forma de poder típica da sociedade
disciplinar que anuncia a vigência do controle social e da vigilância.
Destarte, é possível falar, em consonância com Bauman (2013, p. 61), em “uma nova
forma de vigilância exercida ininterruptamente por todos [...]”. Trata-se da “vigilância líquida”,
alimentada na atualidade pela expansão das ameaças potenciais e, consequentemente, pelas
demandas por segurança.
Nesse cenário, Bauman (2013, p. 106) afirma que os indivíduos não só são
responsabilizados por problemáticas da esfera social e familiar, como também “são nomeados
para a função dúbia de se tornar suas próprias autoridades legislativas, executivas e judiciárias”.
Diante deste quadro, discute-se o processo de efetivação de direitos que, ao
privilegiar cada vez mais a via judicial, rebate no descomprometimento do Estado com
o enfrentamento da questão social e na despolitização da esfera pública (AGUINSKY;
ALENCASTRO, 2006). Assim, o fenômeno da judicialização da questão social ocorre em uma
superposição de responsabilidades do Judiciário às demais instâncias da esfera pública.
Por judicialização, como conceituado por Oliveira e Brito (2013), compreende-se o
movimento de regulação normativa e legal do viver, demandando-se do sistema de Justiça a
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criação de leis, medidas e penas para a gestão dos conflitos e das relações humanas. Ademais,
não somente esse campo se expande como seus modos de operação são incorporados ao
cotidiano dos sujeitos, levando-os ao exercício da vigilância, da denúncia, do julgamento e da
punição de comportamentos considerados perigosos ou desviantes.
Neste sentido, Rifiotis (2003, p. 4) explica que a judicialização apresenta
dois movimentos: “de um lado a ampliação do acesso ao sistema judiciário, e por outro, a
desvalorização de outras formas de resolução de conflito”, podendo ser caracterizada como
uma dádiva ambivalente. Esta tendência à judicialização das relações sociais e familiares, bem
como a crescente invasão do direito na organização da vida social e privada, é percebida nas
práticas cotidianas e ameaça o exercício da cidadania. O Estado se torna responsável em
“resolver” os conflitos, mas muitas vezes é o maior violador de direitos (OLIVEIRA; BRITO,
2016).
Sob essa égide, há uma sobrevalorização do Direito (a justiça ou o jurídico) como
propulsor de mudança social ou como maneira de produzir políticas públicas. Este entendimento
transfere a responsabilidade para um terceiro – o Estado Juiz, a instituição –, esvaziando a
experiência vivencial dos sujeitos e submetendo as demandas à discricionariedade judiciária;
inverte-se a lógica dos sujeitos que reivindicam democrática e eticamente seus direitos para
a lógica dos direitos violados.
Entretanto, a tendência em curso de judicialização da questão social, ao transferir
para um poder estatal, no caso o Judiciário, a responsabilidade de atendimento, das demandas
familiares e afetas à infância e juventude, nas quais se refratam as mudanças do mundo
do trabalho e as expressões do agravamento da questão social – ao invés de fortalecer a
perspectiva de garantia de direitos positivados, pode contribuir para a desresponsabilização
do Estado (AGUINSKY; ALENCASTRO, 2006).
Esta conjuntura adversa desafia os assistentes sociais em suas atuações profissionais
às demandas de judicialização da questão social que se apresentam cotidianamente ao Poder
Judiciário (AGUINSKY; ALENCASTRO, 2006).
Assim, Batista (2017, p. 329) expõe:
[...] a atuação profissional na área sociojurídica se encontra entrelaçada em
um misto de aspectos oriundos da questão social com as práticas jurídicas ou
judiciárias, o que faz com que a sua atuação se veja polarizada entre os objetivos
da instituição de controle, disciplinamento e ajustamento e os da população na
possibilidade de terem acesso aos direitos humanos e sociais.

Diante dessa polaridade, Oliveira e Brito (2016) afirmam que a análise não pode
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ser apartada do campo social e das relações humanas. Tal posicionamento corrobora com
Fonseca (1999), que diante de estudo etnográfico afirma que não é possível isolar o sujeito
do seu contexto (aspecto social da análise).
Iamamoto (2008) refere que este quadro de radicalização da questão social
atravessa o cotidiano do assistente social que se defronta com segmentos de trabalhadores
duplamente penalizados. De um lado ampliam-se as necessidades não atendidas da população,
demandando serviços sociais para as instituições públicas, e de outro lado tem-se a restrição
de recursos para as políticas sociais.
Portanto, não se trata de negar a importância ao acesso à justiça em seu sentido
estrito. Entretanto, importa reconhecer que esta via não poderá dar conta, sozinha, do
enfrentamento à questão social, que é histórica e estrutural, demandando um movimento
maior que possui, junto à esfera pública, seu palco privilegiado de disputa. Desta forma, há
que se empreender uma práxis de acesso à justiça em seu sentido amplo, sem uma análise
reducionista e ingênua de que a justiça será outorgada pelo Estado, como um ator neutro e
comprometido com o bem comum (AGUINSKY; ALENCASTRO, 2006).
Diante do exposto, é fundamental na prática profissional conhecer e contextualizar
a família em sua trajetória de vida, compreender sua inserção social, econômica e cultural,
evitando práticas equivocadas de culpabilização.
A seguir, apresentamos o percurso metodológico, a análise e discussão dos dados.

3 O PERCURSO METODOLÓGICO: APROXIMAÇÃO COM A
REALIDADE PESQUISADA
Tendo em vista o objetivo central do presente estudo, que consiste em identificar
os motivos que ensejaram a aplicação da medida de proteção de acolhimento institucional,
apresentam-se elementos sucintos que permitem conhecer o percurso metodológico na
efetivação da pesquisa e as análises suscitadas.
A pesquisa, de natureza bibliográfica e documental, segundo Gil (1999, p. 66)
pode ser assim definida:
A pesquisa documental assemelha-se à pesquisa bibliográfica. A única diferença
entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica
se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre
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determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não
receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados
de acordo com o objetivo da pesquisa.

Assim, para compreender a realidade a ser pesquisada, utilizou-se a análise
qualitativa, pois esta possibilita estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos
em suas relações sociais. Entretanto, em alguns momentos serão apresentados dados
quantitativos, de modo a explicitar alguns elementos para a análise, sem contudo perder a
natureza qualitativa, essência dessa proposta.Segundo Minayo (2011), a técnica qualitativa
de pesquisa, por conter características investigativas, reflexivas e analíticas, equiparase ao próprio conhecimento, que é sempre uma busca inesgotável de aproximação com a
essencialidade do real. Já a quantitativa, conforme Roesch (1996, p. 122), consiste em “medir
relações entre variáveis (causa e efeito), em avaliar o resultado de um sistema ou projeto
garantindo uma boa interpretação dos dados”. O universo da pesquisa é configurado pelos
processos autuados na categoria “Pedido de Medida de Proteção”, os quais tramitaram
na comarca de São Miguel do Oeste - SC de janeiro de 2014 a dezembro de 2018 – mais
especificamente na 1ª Vara Cível, a qual tem a competência para o trato das questões afetas
à infância e juventude no âmbito do Poder Judiciário.
Dessa forma, como fonte da pesquisa definiram-se processos oriundos do
município de São Miguel do Oeste - SC. Além disso, selecionaram-se processos em que
não foi realizado estudo social antes da aplicação de medidas de proteção, e nos quais o
afastamento de crianças e adolescentes foi realizado pelo Conselho Tutelar. Elegeram-se,
ainda, como critério de inclusão, as ações já finalizadas (arquivadas), pois há algumas ainda
em tramitação.
O período selecionado foi intencional, priorizando-se a implantação no mês de
dezembro de 2013 do processo eletrônico na comarca13. Dessa forma, todos os processos
de 2014 até o ano de 2019 encontram-se disponíveis virtualmente, facilitando a seleção e
consulta dos dados. É importante ilustrar que a implantação do sistema virtual se dá pelo
Sistema de Automação Judiciária (SAJ), disponível no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Por meio do acesso e de busca no referido sistema, identificaram-se 147 processos
de “Pedido de Medida de Proteção”. Para a pesquisa, em conformidade com a proposta
metodológica, foram selecionados 9 ( nove) processos. Cumpre o esclarecimento que o acesso
Ver Resolução Conjunta n. 3/2013 - GP/CGJ. Disponível em: http://busca.tjsc.jus.br/buscatextual/integra.
do?cdSistema=1&cdDocumento=172317&cdCategoria=1&q=&frase=&excluir=&qualquer=&prox1=&prox2=&proxc= .
Acesso: 31 ago. 2019.
13
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aos processos judiciais, que figuram como segredo de justiça, deu-se por meio de pedido
formal de autorização ao Juiz da 1ª Vara Cível.
Ressalta-se que os dados coletados foram referentes ao acolhimento institucional
em detrimento do familiar, tendo em vista que no período do estudo era a única forma de
acolhimento disponível no município.
Assim, no exame dos autos processuais, selecionaram-se os motivos da propositura
da ação, todos efetuados pelo Conselho Tutelar do município de São Miguel do Oeste - SC (que
foram declarados na peça inicial, postulado pelo representante do Ministério Público), e que
subsidiaram a formalização da aplicação da medida de proteção de acolhimento institucional
(direitos violados).
Na coleta de dados selecionamos e extraímos dos relatórios examinados recortes
de trechos considerados relevantes. Para distinguir os 9 ( nove) processos pesquisados, os
nominamos de “situação” seguida por números sequenciais de 1 (um) a 9 ( nove) – assim
representados S1; S2, e assim sucessivamente. Cumprindo os princípios éticos em pesquisa,
preservamos a identidade dos sujeitos. No tratamento dos dados, focamos nos recortes
selecionados, os quais exporemos a seguir de maneira descritiva e interpretativa.

3.1 Apresentação, Discussão e Análise dos Dados
Em relação aos motivos que ensejaram a aplicação da medida de acolhimento,
os dados coletados demonstram que a negligência foi o motivo principal dos afastamentos
realizados pelo Conselho Tutelar e homologados posteriormente pela autoridade judiciária,
conforme apresentado no quadro 1.
Quadro 1 – Motivos declarados que resultaram na aplicação da medida de acolhimento institucional14
Motivo declarado

Quantidade

Porcentagem

Abuso sexual

01

9%

Agressões físicas

01

9%

Conflitos familiares

01

9%

Guarda irregular

01

9%

Negligência

05

46%

Prisão responsável

02

18%

Fonte: Dados extraídos dos autos processuais pesquisados e compilados pela autora, 2019.
Ressalta-se que foram estudados 9 ( nove) processos, porém em 2 (dois) casos havia mais de um motivo, por isso da
apresentação de 11 (onze) motivos no Quadro 1.
14
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Com relação aos motivos que foram declarados visando a aplicação da medida de
afastamento de crianças e adolescentes de suas famílias, identifica-se, conforme o Quadro 1,
que a grande maioria, ou seja, 46%, se refere a negligência, seguida da prisão do responsável
(18%), e em igual proporção constam abuso sexual, agressão física, conflito familiar e guarda
irregular (9%), revelando a diversidade de fatores que levaram à institucionalização de crianças
e adolescentes, ainda que muitos deles sejam correlacionados.
Observa-se, não obstante, que em duas situações a negligência não foi o único
motivador, mas esteve associada a outros fatores e estão consubstanciados nos relatos do
afastamento encaminhados pelo Conselho Tutelar:
Informo que a família é muito carente, identificamos que estes não têm condições
financeiras ou se quer psicológicas de arcar com as despesas e necessidades
dos infantes já qualificados; que os genitores têm grandes problemas com
uso abusivo de álcool, sendo que na maioria das visitas feitas por nós, o Sr. V
encontrava-se em visível estado de embriaguez, expondo seus próprios filhos a
vulnerabilidade. (S 7)

Neste mesmo norte, Kreuz (2012) observou também que, em grande parte dos
acolhimentos, não há uma única causa. A pobreza, muitas vezes, vem acompanhada da
negligência, dos maus-tratos, do alcoolismo. O uso de substâncias psicoativas, da mesma
forma, em grande parte, vem acompanhado da violência e de conflitos familiares.
No recorte de relatório apresentado, evidencia-se que, coadunada com a
negligência, consta a dificuldade econômica da família. Neste contexto, no Levantamento
Nacional de Abrigos realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2004)
a maioria absoluta das crianças e adolescentes abrigados têm família (86,7%), e o motivo
mais citado para estarem em abrigos foi a pobreza (24,2%). Destacam-se, ainda, outros
motivos: abandono (18,9%), violência doméstica (11,7%), dependência química dos pais e
responsáveis, incluindo alcoolismo (11,4%), vivência de rua (7%) e orfandade (5,2%).
E neste embasamento, mesmo tendo significativo percentual como principal
motivo para o acolhimento institucional, tal situação pode não refletir a real causa da medida,
tendo em vista a dificuldade em distinguir entre o descuido intencional e uma situação de
precariedade socioeconômica, pois muitos consideram que as famílias pobres estão sendo
“negligentes”15 com seus filhos.
Segundo Azevedo e Guerra (1998, p. 177), “a negligência se configura quando os pais (ou responsáveis) falham em
termos de atendimento às necessidades dos seus filhos (alimentação, vestir, etc.) e quando tal falha não é o resultado das
condições de vida além do seu controle”.
15
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Reitera-se que as famílias, em geral, apresentam dificuldades em cumprir com
seus deveres parentais, devido a inúmeras adversidades de natureza econômica, social e
psicológica. São famílias com competências e limitações como quaisquer outras; contudo,
enfrentam situações que demandam apoio externo para superarem os problemas familiares
(RIZZINI, 2007). E neste aspecto ressalta-se que não somente famílias consideradas pobres
apresentam essas dificuldades, desafios e violações no desempenho das suas funções
parentais. Porém, segundo Rizzini (2007, p. 9):
[…] Pesquisas indicam que crianças são separadas de suas famílias, no Brasil, por
motivos de pobreza e violência e pelas práticas equivocadas de “proteção” que
encaminham crianças para a institucionalização, em vez de buscar a superação da
violação ou da crise que gerou o afastamento.

Não obstante, a criança acolhida, muitas vezes, advém de famílias que têm seus
direitos negados durante várias gerações. Uma família que vive em situação de extrema
miséria vê-se impossibilitada de manter um mínimo de estabilidade em sua vida familiar.
Portanto, priorizar de fato a família é garantir condições dignas de vida para que possa exercer
suas funções parentais. Observou-se que, nos relatos que seguem expressões da questão
social (que revelam dificuldades econômicas e sociais), onde estão submetidos crianças,
adolescentes e suas famílias: “A casa estava totalmente no escuro, vindo na porta um primo

de J, onde solicitei que o mesmo ligasse a luz, em resposta disse que a luz havia sido cortada
[...]” (S6); “[...] seis dos infantes frequentam a escola, que provavelmente é no órgão citado que
se alimentam” (S2).
É inegável que a carência de recursos materiais não é suficiente para explicar
com profundidade o fenômeno de violação de direitos da criança e do adolescente, visto que
existem outros fatores explicativos para sua incidência, que não se pretende aqui aprofundar.
Entretanto, não se pode negar que, como sinaliza Silva (2004, p. 46), a pobreza, ao aumentar
a vulnerabilidade social das famílias, pode potencializar fatores de risco, “[...] contribuindo
para que crianças e adolescentes mais pobres tenham mais chances de ver incluídos na sua
trajetória de vida episódios de abandono, violência e negligência”.
Assim, o uso do termo negligência, deslocado dos fundamentos que o define,
pode representar a interpretação de algo pontual e moralista, pois ao mesmo tempo em que
representa desatenção, pode também se mostrar como sinônimo de desleixo, por exemplo,
trazendo inevitavelmente consigo conteúdos valorativos negativos, conforme relato que
segue:
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As negligências por parte dos genitores são a todo momento, crianças sem o
mínimo de condições de higiene, pais com problemas graves de alcoolismo, não
aceitando tratamento para tal vício, não levando estes, nem sequer os filhos para
consultarem médico pediatra, sendo que, provavelmente as refeições destes são
feitas nos órgãos de atendimento do município (S2).

Neste contexto, Berberian (2015) alerta sobre o provável uso do termo negligência
de maneira recorrente e viciado, quer seja por assistentes sociais ou por demais profissionais
que atuam diretamente com famílias, com cunho moralista, para designar diversas situações
de desproteção contra crianças e adolescentes.
Salienta-se que não se quer julgar a atuação dos profissionais envolvidos nas
situações pesquisadas, porém é necessário refletir que, na medida em que os casos de
negligência são avaliados a partir de critérios pautados em conceitos pré-estabelecidos,
tais como família “normal”, “adequada” e o que é “violadora”, “desestruturada”16, reforça-se
a perspectiva moralizante e punitivista. Desta forma, a questão é que se faz necessária a
utilização de outros instrumentos avaliativos que não pertençam à esfera da moralidade e
culpabilização, mas de conhecimento técnico e com olhar sobre a particularidade e realidade
das famílias. Evidentemente, não se quer afirmar aqui que a família necessariamente seja o
lócus de proteção e de segurança. Alguns estudos sobre violência doméstica, desenvolvidos
por Azevedo e Guerra (1998) e Cunha (2015), apontam o falso mito de que a família seja
intocável e não violenta. Porém, conforme relato que segue, ainda que indique situações de
violência, há julgamentos e responsabilização da família, desconsiderando as questões que
permeiam esse contexto vivencial:
Vale salientar que já fazem alguns anos que essa família está sendo acompanhada
por toda a Rede de Atendimento, onde já foi aberto um processo por agressões
físicas do pai ( principalmente contra o filho) e conivência da mãe, mas a família
procura ajuda e depois desmente os fatos (S3).

Ressalta-se que não existe um “padrão de cuidados” considerado ideal, mas
há claros parâmetros pautados na perspectiva da proteção integral. Há famílias com suas
particularidades, que vivem seus cotidianos, e podem indicar desproteção de seus membros
e que realmente necessitam ser afastados para ser de fato protegidos, porém avaliando
O conceito de “família estruturada” pressupõe a negação da diversidade de formas das famílias se expressarem e se
organizarem. Pressupõe, também, que as famílias que não estiverem no mesmo padrão são desestruturadas, desorganizadas,
patológicas. Por trás desse conceito há uma visão normativa que culpabiliza o sujeito, deposita nele a patologia do social
(FERNANDES, 2006).
16
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as condições que direcionaram a determinada situação, superando dessa forma práticas
que estejam situadas em normalização das condutas dos sujeitos. Esse suposto padrão
de cuidados, também imbuído de valores, deve ser questionado e considerado a partir da
apreensão do modo de vida e da condição de existência dos sujeitos, para que as avaliações
técnicas não recaiam no moralismo.
Fávero (2007, p. 161) alerta para o fato que posturas pessoais e profissionais
descompromissadas podem ter direcionamentos distintos:
A culpabilização pode traduzir-se, em alguns casos, em interpretações como
negligência, abandono, violação de direitos, deixando submerso o conhecimento
das determinações estruturais ou conjunturais, de cunho político e condicionam a
vivência na pobreza por parte de alguns sujeitos envolvidos com esses supostos
atos.

Portanto, a condição social e econômica das famílias, agravada pelas questões
subjetivas, e somada, muitas vezes, a um contexto de miséria, desemprego, alcoolismo, doença
mental e violência, acaba interferindo diretamente nas relações interpessoais e intrafamiliares
estabelecidas. Tais contextos exigem dos atores envolvidos nas intervenções compreensão
das dinâmicas familiares desvinculadas de práticas assistencialistas e culpabilizadoras.
No recorte de relatório que segue, identifica-se que as conselheiras tutelares
extrapolam as suas atribuições que, no caso, seriam de encaminhamento para a área de
saúde, e sem conhecimento técnico aplicam “medicamento para piolhos”, além do julgamento
com relação a possível transtorno mental da criança, sem informação de encaminhamentos
pertinentes para a adequada atenção à família. Ao invés disso, posicionam-se favoráveis ao
acolhimento institucional e à consequente judicialização da situação, sem os encaminhamentos
e procedimentos anteriores necessários para a sua evitação:
As conselheiras aplicaram o medicamento para piolhos nas meninas e orientaram
dona I., sobre os cuidados que precisaria ter com elas, e em conversa, dona I. nos
relatou que a menina mais nova, N. de 4 anos, deve ter algum tipo de transtorno
mental e que também dizia sentir dores na “perereca”, não deixando lavar nem
encostar, e ela achava que talvez tivesse se machucado (S5).

Sob essa égide, Fonseca (1999) aduz que a insuficiência de conhecimentos da
família tem gerado discurso que tende a homogeneizar sua realidade e não considerar as
tensões presentes nas suas relações. E ao desconhecer suas particularidades, fortalecem-se
as estereotipias e a noção de problema social, tão frequentemente associado a famílias pobres.
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Conforme Tavares (2010), é importante salientar que os órgãos como o Conselho
Tutelar somente poderão atuar dentro de seus limites legalmente impostos pelo próprio
Estatuto, tanto no que diz respeito à medida a ser aplicada, como também no que tange ao
procedimento necessário para tanto.
No cotidiano profissional, observa-se a existência de muitas ações iniciadas a partir
de solicitações do Conselho Tutelar. Nessas solicitações, em geral, os conselheiros tutelares
alegam que não conseguem “sozinhos dar respostas” ou “solucionar a situação”, e solicitam a
intervenção do Poder Judiciário.
Assim, ações não encaminhadas, fragmentadas e/ou insuficientes dos órgãos de
proteção e da rede de políticas públicas de proteção social que, por não darem respostas
às demandas que são de sua incumbência, ensejam o acolhimento institucional, portanto, a
judicialização do caso. No entanto:
Ao Judiciário cabe a aplicação da lei, que na situação em estudo é o ECA. Não é
de sua “natureza” a execução de políticas direcionadas para o enfrentamento da
questão social, embora suas práticas estejam voltadas para o controle e regulação
de sequelas dessa questão que se particulariza no cotidiano da vida das pessoas
(FÁVERO, 2007, p. 68).

Nesse diapasão, o conselheiro tutelar, o técnico, a autoridade judicial, ou qualquer
outro cidadão, no seu compromisso de defesa dos direitos da criança e do adolescente,
ao se deparar com uma possível situação de negligência, deve levar em conta a condição
socioeconômica e o contexto de vida das famílias, bem como a sua inclusão em programas
sociais e políticas públicas, a fim de avaliar se a negligência resulta de circunstâncias que fogem
ao seu controle e/ou que exigem intervenção no sentido de fortalecer os vínculos familiares.
A relevância da família, como apontado no item 2 do presente relato, e a sua centralidade
enquanto lugar de afeto e rede de proteção, não garante, todavia, que elas possam cumprir
seu papel de proteção junto aos seus membros.
Além disso, há outros fatores que dificultam a permanência da criança com a
família, tais como a inexistência ou ineficácia das políticas públicas, a falta de suporte à família
no cuidado junto aos filhos, as dificuldades de gerar renda e de inserção no mercado de
trabalho e a insuficiência de creches e escolas públicas de qualidade, em horário integral,
com que os pais possam contar enquanto trabalham. Verificou-se que a gênese dos motivos
está visceralmente relacionada com as condições de vida das famílias, conforme se verifica a
seguir:
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[...] ressaltamos por diversas vezes da importância dos cuidados com a higiene,
alimentação e manter as crianças com roupas limpas, porém em todas as vezes
as crianças encontravam-se com aspecto de dias sem tomar banho, com roupas
sujas e sem usarem calçados [...], negligenciados principalmente pela genitora
que tem a profissão do lar, de não levar os filhos para consultas periódicas e
necessárias ao bem-estar dos infantes [...] (S8).

Tais afirmações denotam que as famílias que vivem e convivem em condições-limite
de vida e sobrevivência, muitas vezes perpassadas pelo uso/abuso de substâncias psicoativas,
desemprego/subemprego, exposição às diversas manifestações de violência, fragilidade
dos vínculos familiares, entre outros desdobramentos da questão social, frequentemente
são questionadas pelos órgãos acerca da capacidade protetiva em relação a suas crianças
e adolescentes, ocupando então um lugar de completa responsabilização pela oferta de
cuidados e serviços a esses sujeitos, sem trazer para o debate a fundamental presença do
Estado como provedor de um sistema de garantia de direitos (BERBERIAN, 2015). Neste
contexto, judicializam-se situações de cunho moral, punitivo sob o manto do discurso da
violação de direitos, com a utilização ampla do termo negligência.
Porém, entende-se que informações pontuais, por si só, não têm como apresentar
o real motivo, tendo em vista as dificuldades existentes para distinguir entre o descuido
intencional e uma situação de precariedade socioeconômica que pode ser determinante
para a ausência de possibilidade de efetivação dos cuidados necessários. As situações
são entendidas como negligência sem qualquer recorrência à particularidade e a realidade
desses sujeitos, desconsiderando sua história de vida, valores, aspectos culturais e
condições estruturais, como por exemplo: disponibilidade de meios de transporte, trabalho,
renda, água potável e encanada, energia elétrica, alimentação, dentre outros aspectos que
garantem condições básicas de subsistência.
Além da negligência, a qual ocupa um lugar de destaque nas situações
estudadas, identif ica-se que o segundo maior motivador do afastamento e posterior
homologação do acolhimento se deu após a prisão dos responsáveis, no caso, mulheres/
mães – famílias monoparentais17. Nos casos em análise, as crianças acolhidas não dispõe
de pai registral, e conviviam somente com a genitora, com suposição de ausência de
família extensa, conforme segue relatório que integra a peça inicial dos autos processuais:
“[...] Viemos por meio deste informar que na data [...], o Conselho Tutelar foi informado
que M., havia sido presa pelo motivo não informado e que os f ilhos da mesma não teriam
A monoparentalidade exige de uma única pessoa duas funções simultâneas: provedora do sustento e cuidadora da prole,
tarefas essas muito difíceis de serem cumpridas a contento, especialmente nas camadas pobres da população (FÁVERO;
VITALE; BAPTISTA, 2008).
17
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parentes para f icar sob a responsabilidade dos mesmos” (S1).
Destaca-se que, apesar das mudanças que vêm ocorrendo nas relações familiares,
a mulher continua sendo a principal e, por vezes, a única responsável pelo cuidado dos
filhos. O homem, de forma geral, parece ser pouco cobrado a respeito de seus deveres e
obrigações relacionados à proteção de seus filhos. A questão de gênero revela-se, nesta
realidade, evidenciada pela continuidade da responsabilidade da mulher pelos cuidados das
crianças, muitas vezes acompanhada da responsabilidade pelo provimento material da família
(FÁVERO; VITALE; BAPTISTA, 2008).
Em casos como esses, não se leva em consideração que, independentemente
de estarem em contato com a justiça criminal, as mulheres exercem um papel crucial na
manutenção do lar, e que uma eventual prisão poderia impactar na estrutura socioeconômica
da família, além do cuidado com a prole. A experiência materna de mulheres acusadas de
tráfico de drogas, por exemplo, costuma ser enquadrada em um modelo de maternidade
subalterna pelos atores institucionais. Logo, a mulher é julgada não só por uma eventual ação
ilegal, mas também por romper com o papel a ela socialmente atribuído e com a concepção
de terceiros acerca da maternidade (ALMEIDA et al., 2019). Conforme relato que consta
informações de avó e tia materna:
Fomos informados por vizinhos que a avó materna N. é alcoólatra e é avistada
em companhia de andarilhos. A irmã D. também mora na residência, mas se
desloca para outras cidades para fazer programas e conforme relato de vizinhos
a mesma faz uso de substância ilícita e álcool. Ressaltamos que não tivemos mais
informações de parentes [...] por fim em colegiado, como medida emergencial, R.
foi acolhido no A. (S9).

A questão da maternidade ganhou maior espaço com a reafirmação de dispositivos
legais, a exemplo da Lei nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância) (BRASIL, 2016),
que garantem direitos específicos a mães e gestantes, em especial o direito à substituição
da prisão preventiva por prisão albergue domiciliar. No entanto, em pesquisa realizada
e apresentada por Almeida et al. (2019), identificou-se forte resistência do sistema de
justiça em trazer esse olhar diferenciado para essas mulheres durante o procedimento das
audiências de custódia. Os atores se manifestam, comumente, contra a concessão de prisão
domiciliar com base em argumentos que valoram a maternidade a partir de juízos morais.
No recorte do relatório apresentado, informando o afastamento pelo Conselho Tutelar,
verifica-se que a situação da criança estar sendo amamentada não é citada e não foi levada
em conta, sendo mantida a prisão da genitora.
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[...] nos deslocamos até a residência da Sra M., chegando no local encontramos
o adolescente J com C no colo e V segurado pela mão, porém o mesmo mostrou
resistência na entrega dos irmãos. Depois de muito diálogo, J. entregou os infantes
e chorou muito, alegando que C ainda se alimenta com leite materno (S1).

Tais situações revelam que, muitas mulheres/mães sós, com ausência ou fragilidade
da figura paterna e rede de apoio enfraquecida, se entrelaçam e se enraízam no campo restrito
de acesso a políticas públicas, e impactam no direito de crianças e adolescentes à convivência
familiar e comunitária.
Dessa maneira, não se pode estigmatizar a família diante de uma primeira
comunicação (denominada nos relatórios de denúncia); tampouco assumir uma postura
de “manter o vínculo a qualquer preço”, impondo à criança e ao adolescente ambiente de
extrema vulnerabilidade ou mesmo posturas desacompanhadas de reflexões ampliadas.
Neste aspecto, sinaliza-se para a complexidade das situações que envolvem o afastamento
de crianças e adolescentes de suas famílias.
A legislação, ao dizer que a criança e o adolescente são cidadãos de direitos,
estabelece um conjunto de práticas que definem suas relações com o mundo: como devem ser
cuidados, escolarizados, preparados para o futuro profissional – enfim, há um jogo contínuo
de disciplinamento de condutas. E é visto como um risco, por exemplo, o fato de uma criança
viver em uma família que não seja considerada modelar, o que justifica uma intervenção
do Estado para protegê-la, negando-lhe a possibilidade de viver nessa família em favor
de acolhimentos muitas vezes tão questionáveis quanto as práticas familiares interditadas
(NASCIMENTO, 2014).
Portanto, avaliar o nível de risco que uma família representa para seus membros,
principalmente crianças e adolescentes, se trata de um fenômeno complexo. A indicação não
pode ser entendida apenas no contexto restrito das práticas internas das famílias, pois estas
sofrem o impacto de fatores sociais, políticos, econômicos e jurídicos, os quais se relacionam
na maneira de prover os cuidados necessários aos filhos. Mioto (1997, p. 120) assevera que a
família “[...] tem como tarefa principal o cuidado e a proteção de seus membros e se encontra
dialeticamente articulada na estrutura social na qual está inserida”.
Neste cenário, diante dos principais motivos que ensejaram a aplicação da medida
de acolhimento institucional, a intervenção dos atores envolvidos deve recair sobre os
processos sociais e não sobre a família, para não penalizar, culpabilizando-a, na maioria das
vezes, pela condição em que se encontra.
Dessa forma, a judicialização das relações familiares também faz emergir desafios
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e limites aos assistentes sociais inseridos no campo sociojurídico, exigindo dos profissionais
uma articulada e cuidadosa leitura do contexto social, particularizando a família e suas relações
em uma visão de totalidade. Assim, conhecer e desafiar os limites e possibilidades da prática
profissional requer capacidade criativa, responsabilidade ética e reflexividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, apesar dos avanços referentes aos direitos da criança e do adolescente,
persistem práticas arraigadas que acabam por serem reproduzidas cotidianamente. Estas
práticas são muito comumente observadas quando se trata de acolhimento institucional de
crianças e adolescentes.
A medida de acolhimento institucional e de inclusão em programa de acolhimento
familiar é excepcional, pois significa privar a criança e o adolescente da convivência familiar e/ou
comunitária. Deve ocorrer somente em casos graves de violações de direitos, nos quais foram
esgotadas todas as demais medidas protetivas, devendo ser aplicadas excepcionalmente e
em caráter temporário.
Reafirma-se que, antes de institucionalizar para proteger as crianças e adolescentes,
há necessidade de proteger as famílias, na tentativa do fortalecimento dos vínculos familiares,
esgotando as possibilidades de apoio, pois assim terão condições de manter seus filhos
consigo.
A complexidade destas situações exige cautela na análise, visando alternativas de
solução e evitando a revitimização, no sentido de que a medida de acolhimento não tenha
um fim em si mesma, e que não seja utilizada como solução para situações de violação de
direitos, o que de fato não é.
A pesquisa indicou que o maior percentual de afastamento de crianças e adolescentes
no município de São Miguel do Oeste foi motivado pela negligência, associada a vulnerabilidades
decorrentes das diversas manifestações das expressões da questão social. O discurso da
negligência muitas vezes mascara a situação de pobreza e culpabiliza a família na mesma
medida em que desresponsabiliza o Estado pela garantia dos direitos sociais da população.
Destaca-se que o desconhecimento, a falta de informação, a inexistência de
recursos, dentre outros fatores, contribuem para que situações consideradas negligentes,
e que permeiam as relações familiares, dificultem a apreciação quanto a serem realmente
negligentes ou serem negligenciadas pelo Estado.

117

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

Nessa perspectiva, as condições estruturais a que estão submetidas muitas famílias
são fatores que contribuem para a violação de direitos de crianças e adolescentes. De forma
semelhante, os motivos que levam crianças e adolescentes para os serviços de acolhimento
se perpetuam na manutenção de práticas tradicionais, somada à fragilidade das políticas
públicas, a retração do Estado social e do avanço do Estado penal que busca “enquadrar”
famílias e indivíduos.
Portanto, com a judicialização das relações sociais e familiares, a área do Direito
ingressa na vida privada, no sistema de valores, crenças, na cultura, na organização da vida
social, com apontamentos que seguem uma lógica de entendimento da realidade baseada na
normalização/criminalização.
Diante de tal constatação, pode-se afirmar que as ponderações aqui apresentadas,
constatadas por meio da pesquisa bibliográfica e documental, não trazem novidades, tendo
sido já apontadas em alguns estudos e levantamento de dados sobre acolhimentos de crianças
e adolescentes no Brasil.
No entanto, verifica-se que a temática ainda demanda estudos, reflexões de
diferentes instituições e saberes, pois mesmo que condicionado a uma decisão judicial,
o afastamento da criança ou adolescente da sua família de origem deveria advir de uma
recomendação técnica, a partir de um estudo diagnóstico, caso a caso, preferencialmente
realizado por equipe interdisciplinar.
Os resultados da pesquisa realizada corroboram esse contexto, na medida em que
revelam que ainda existe uma grande lacuna entre as expectativas advindas da aplicação
da lei e os motivos que levam ao acolhimento institucional de crianças e adolescentes
no município de São Miguel do Oeste - SC produzindo reflexões a respeito dos limites e
possibilidade de atuação do assistente social inserido no campo sociojurídico, confirmando
espaço privilegiado de trabalho.
Dessa forma, aponta-se para a necessidade de avaliação das responsabilizações
sociais dos profissionais na judicialização das relações familiares, sendo necessário desafiar
os limites e possibilidades da prática profissional, visando maior efetividade das políticas
sociais. As tensões e lutas diante da judicialização das relações familiares se instalam no
formato de uma sociedade do controle, por isso a crítica e engajamento pessoal e profissional
para contrapor estratégias de enfrentamento devem ser uma constante, formatando a prática
profissional e delimitando o que se dá visibilidade e o que permanece invisibilizado.
Por fim, ressalta-se que as questões apresentadas são complexas e não é possível
esgotá-las neste estudo. Porém, suscitam reflexões diante do compromisso ético e técnico na
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aplicação das medidas de proteção de acolhimento institucional, as quais impactam no direito
de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária.
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RESUMO
O Programa Novos Caminhos (PNC) visa propiciar, através de formação técnica, inserção no
mercado de trabalho e suporte emocional, o desenvolvimento da autonomia de adolescentes
acolhidos ou egressos de acolhimentos. A partir das informações fornecidas na etapa de
preenchimento dos dados relacionados ao Perfil do Adolescente, estes são encaminhados
para cursos e vagas de emprego. Por isso, esta pesquisa teve como objetivo compreender
a prática das Equipes dos Acolhimentos (EA) e dos Interlocutores da FIESC (IF) que atuam
no PNC para formar estratégias que colaborem para aprimorar esta etapa. Para tanto foram
enviados questionários estruturados a esses profissionais cujas respostas foram tratadas a
partir da Análise de Conteúdo de Bardin (1977). Identificou-se que o conceito de capacitação
e inserção no mercado de trabalho, para muitos profissionais, encontra-se desconectado da
proposta de desenvolvimento de um projeto de vida. Percebeu-se que o PNC ainda é entendido
como uma oportunidade e não como responsabilidade social. Verificou-se que há poucos
profissionais que entendem a implicação da dimensão afetiva tanto na sua participação,
como na dos acolhidos para a real efetivação do PNC. E observou-se ainda dificuldades de
ordem emocional dos adolescentes e objetivas da logística do programa para que melhores
resultados sejam atingidos. Diante desses dados, o presente trabalho apresentou atividades
que podem ser utilizadas pelas equipes dos acolhimentos na etapa de preenchimento do Perfil
do Adolescente para engajá-los de forma ativa nesse programa, fortalecendo a capacidade
de construírem um projeto de vida a partir do autoconhecimento.
1
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Palavras-chave: Adolescência. Acolhimento. Desinstitucionalização. Projeto de vida. Escolha
profissional.
ABSTRACT
The New Paths Program (PNC) aims to develop autonomy of teenagers who lifes in foster
care through technical training, job insertion and emotional support. They are sent to courses
and job opportunities that will contribute to build a life project from the data informed in the
Adolescent Profile. Therefore, this research aimed to understand the practice of the Foster
Care Professionals (EA) and FIESC Interlocutors (IF) who works in the PNC to form strategies
that collaborate to improve the way they fill the Adolescent Profile. For this purpose, structured
questionnaires were sent to these professional and the answers were treated based on the
Bardin Content Analysis (1977). It was identified that the concept of training and job insertion
for many professionals is disconnected from the proposal of life project development. It was
noticed that the PNC is still understood as an opportunity and not as social responsibility. It was
found that there are few professionals who understand their affective dimension implication
as weel as the teenagers affective dimension implication for the PNC real implementation. And
it was also observed emocional difficulties by the adolescents and objectives troubles of the
program logistics to achieve better effects. Given these results, the present work presented
activities that can be used by the foster care professionals to fill the adolescent profile and
actively engage them in this program, strengthening their ability to build a life project based
on self-knowledge.
Keywords: Teenagers. Foster care. Discharged from foster care. Life project. Professional
choice.

INTRODUÇÃO
No Brasil, existe uma significativa população de adolescentes vivendo em
acolhimentos institucionais. Segundo Relatório do Conselho Nacional de Justiça, de 13 de
setembro de 2019, são 18.679 adolescentes (12 a 18 anos) acolhidos no país (CNJ, 2019).
Ainda que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), sejam sujeitos
de direito, na realidade vivenciaram e vivenciam no seu cotidiano diferentes violações a esses
direitos, tanto por parte de suas famílias como da sociedade. Ao atingirem a maioridade,
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precisam deixar os acolhimentos ainda que sem vínculos familiares e comunitários nos quais
possam ter apoio. Nesse contexto, passam a estar também desprotegidos pelo Estado, pois
podem contar com raras políticas públicas que oferecem suporte a essa fase, como, por
exemplo, o serviço de república que é inexistente em muitos municípios. Estes jovens ficam
deixados ao desamparo legal, afetivo, econômico e social.
Diante dessa realidade, é essencial que as instituições de acolhimento invistam no
trabalho de preparação para o desligamento após a maioridade. Foram encontradas algumas
produções acadêmicas sobre o assunto no Brasil.
Cassarino-Perez, Córdova, Montserrat e Sarriera (2018) realizaram revisão de
literatura sistemática com o objetivo de compreender a configuração das intervenções voltadas
ao desligamento de adolescentes em função da maioridade. Dos programas analisados, grande
parte abordava aspectos ligados ao processo de emancipação como questões relacionadas
ao trabalho, estudo, moradia, relacionamentos interpessoais, habilidades para vida cotidiana,
entre outros. Estes programas eram oferecidos dentro da própria moradia do acolhimento ou
com intervenções pontuais ou continuadas por outras instituições.
Bortolini e Santos (2012), ao pesquisar como um acolhimento da região
metropolitana da cidade de Vitória/ES desenvolve o trabalho de desligamento institucional,
concluíram que as ações realizadas ainda eram insuficientes por não haver um projeto
sistematizado e constante. Identificaram ações pontuais, sem planejamento conjunto de
atividades que proporcionassem espaço de escuta sistematizada para trabalhar os medos,
anseios, expectativas, para fortalecer a autoestima, para elaborar um projeto de vida a longo
prazo e para ajudar a construir uma rede social de apoio fora do acolhimento.
Martinez e Soares-Silva (2008) buscaram compreender a experiência do
desligamento de dois jovens oriundos de um serviço de acolhimento da Região Nordeste
de São Paulo. Identificaram falta de práticas organizadas na preparação para a saída sendo
que as poucas ações realizadas foram individualizadas, pontuais e concebidas com base em
pré-conceitos construídos pela instituição. Dessa forma, um dos adolescentes, o qual tinha
perfil mais ativo, conseguiu realizar arranjos próprios para a sua saída, já o outro, considerado
“adolescente problema”, foi intensamente tutelado, o que contribuiu para que vivenciasse
mais dificuldades no desligamento. As autoras apontam que seria imprescindível que as
instituições contassem com projetos planejados e avaliados frequentemente. Caso contrário,
experiências como desses dois jovens passarão a ser recorrentes, tendo base em ações
emergenciais, focalizadas, fragmentadas e com pouca contribuição para o real enfrentamento
da complexidade dessa situação.
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Cassarino-Perez et al. (2018) apontaram que as abordagens mais eficazes nos
programas avaliados pelos artigos foram aquelas que respeitam as diferenças individuais
e contextuais dos participantes, mas que têm sistematização e duração continuada com
acompanhamento antes e após a saída do acolhimento. As práticas também contaram com
conteúdos de treinamento em habilidades para a vida independente aliado ao acompanhamento
socioemocional e inserção comunitária a partir de métodos participativos nos quais o jovem é
ativo nas tomadas de decisões.
Diante deste panorama, é que o Programa Novos Caminhos (PNC) foi pensado por
um conjunto de instituições catarinenses no ano de 2013. Ele visa propiciar o desenvolvimento
das potencialidades de adolescentes a partir de 14 anos, que receberam medida de acolhimento
em seu favor para que possam ter condições de construir uma vida autônoma e com qualidade
na fase adulta (CEIJ, 2013). Pela estrutura desenvolvida pelo programa, pode-se dizer que
é um tipo de intervenção continuada e que favorece processos de emancipação, pois tem
buscado possibilitar não somente formação técnica e inserção no mercado de trabalho, mas
também suporte quanto a questões emocionais. Todavia, entende-se que este programa
pode tornar seu método mais participativo com maior inclusão do adolescente nas tomadas
de decisões através da otimização da forma de preenchimento do Perfil do Adolescente3.
Por isso, esta pesquisa teve como objetivo conhecer a prática dos profissionais diretamente
envolvidos com a etapa de Preenchimento do Perfil do Adolescente e, a partir da análise dos
dados coletados, construir estratégias para aprimorar o preenchimento deste campo.
Para tanto, neste artigo buscou-se, primeiramente, conhecer o desenvolvimento
do PNC e sua atual estrutura de funcionamento. Depois, empreendeu-se reflexão acerca da
fase do ciclo vital da adolescência e como esta é vivenciada em situações de acolhimento
institucional. Posteriormente, foi trazida literatura na área da escolha profissional. Finalmente,
os dados coletados foram apresentados, discutidos e a partir deles foram propostas estratégias
para orientar o preenchimento do Perfil do Adolescente. Com estas estratégias, pretendese qualificar as informações recebidas pelas instituições parceiras e possibilitar aos jovens
momentos de reflexão e autoconhecimento que favorecem a autonomia nas escolhas e o
engajamento com um projeto de vida.
Entende-se que a relevância científica deste estudo encontra-se na discussão sobre
a criação de metodologia própria para o preenchimento de uma etapa importante para todo o
O Perfil do Adolescente diz respeito a um campo na planilha de organização dos adolescentes inscritos no Programa
Novos Caminhos no qual devem constar as principais características comportamentais, interesses, dificuldades e habilidades
dos adolescentes. Estes dados são preenchidos pelas equipes de acolhimento e acessados pelos interlocutores da FIESC
servindo para encaminhá-los para cursos e oportunidades no mercado de trabalho segundo o perfil descrito.
3
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PNC. A metodologia foi construída pautando-se na ética do respeito ao sujeito e suas escolhas,
considerando os conhecimentos da Psicologia sobre escolha profissional e desenvolvimento
humano, e, por isso, pode contribuir para tornar essa etapa mais participativa. Já a relevância
social está ligada à atenção e à proposição de ações voltadas a uma camada da população em
situação de vulnerabilidade que na sua maioria encontra no Estado pouco respaldo para sua
formação humana e profissional.

1 O PROGRAMA NOVOS CAMINHOS
O Programa Novos Caminhos (PNC) foi criado no ano de 2013 pela Coordenadoria
Estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (CEIJ/TJSC), em
parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) e com a
Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), segundo Relatório de Atividades da CEIJ
(2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018). O projeto piloto foi realizado na Comarca de Chapecó
tendo expansão, em 2014, para as regiões das Comarcas de Blumenau, São Miguel do Oeste,
Itajaí, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Criciúma e Joinville. Em 2015, houve a adesão da Ordem
dos Advogados do Brasil/Santa Catarina (OAB/SC) e o PNC foi implantado nas regiões de
Tubarão, Brusque, Lages e Rio do Sul. No ano de 2016, ocorreu a assinatura de Termo de
Cooperação com a Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e abrangeram-se as regiões
das Comarcas de Joaçaba, Concórdia, Caçador e São Bento do Sul, cumprindo-se a meta de
atendimento das 111 Comarcas do Estado. Em 2017, firmou-se termo de cooperação com
a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio/SC) e
em 2018 com a Associação Catarinense de Medicina (ACM) e com a Fundação de Estudos
Superiores de Administração e Gerência (FESAG). O relatório ainda destaca que, ao completar
5 anos de existência em 2018, o programa atingiu o número de 303 adolescentes atendidos.
Conforme o Manual de Operacionalização do PNC (2019), o objetivo do programa
é qualificar e inserir no mercado de trabalho adolescentes, a partir de 14 anos, que
estejam acolhidos ou que sejam egressos até 1 ano após a saída do acolhimento, visando
o desenvolvimento da vida autônoma após a maioridade. Além disso, o programa ainda
pretende proporcionar oportunidades de ampliar e fortalecer redes sociais de apoio para que
os jovens possam construir vínculos de afetos e referências de vida a partir desses ambientes
onde serão inseridos.
O manual de operacionalização ainda descreve que o PNC tem duas linhas de ação.
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A primeira é o oferecimento de cursos de educação profissional e atividades complementares,
desde iniciação profissional e educação básica, até aprendizagem profissional, qualificação
profissional e cursos técnicos por intermédio das instituições SESI e SENAI, ligadas à FIESC,
e do SENAC, vinculada à Fecomércio/SC, em duas etapas de ofertas dos cursos. A segunda
frente de ação é a articulação com a comunidade empresarial para que se tornem parceiras
do PNC e ofereçam oportunidades efetivas de inserção no mercado de trabalho. Além disso, a
partir do ano de 2019, a parceria com a FESAG proporcionou que adolescentes que estiverem
participando ou tenham participado dos cursos do PNC tenham atendimento psicopedagógico
e psicoterapêutico de forma a atender suas demandas como um todo.
Do manual de operacionalização, dentre os diversos profissionais envolvidos no
PNC e dentre as diferentes atribuições de cada um deles, destaca-se, de forma breve, que
existem:
1) os responsáveis e corresponsáveis técnicos, servidores do TJ nomeados em Portaria
pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude, que devem ser interlocutores entre os serviços
de acolhimento e os parceiros do PNC para garantir a participação dos adolescentes no
programa;
2) as equipes técnicas dos serviços do acolhimento, que são responsáveis por identificar
os jovens no perfil do PNC, por fornecer as informações e documentos necessários para
inclusão, por sensibilizá-los para a participação no programa e por acompanhar o andamento,
tanto no que diz respeito à frequência nos cursos, participação das entrevistas e logística de
horários e deslocamento, como pelo aproveitamento;
3) os interlocutores regionais da FIESC e da Fecomércio, que organizam e divulgam o
calendário das aulas de formação e capacitação, que articulam com as empresas oportunidades
para os adolescentes segundo a legislação vigente e que acompanham a execução do
programa diligenciando para que os jovens sejam devidamente incluídos e tenham efetiva
participação.
O acompanhamento das ações do programa e o planejamento de novas direções são
realizados por meio de videoconferências bimestrais, com participação do responsável pelas
Comarcas de uma região, do corresponsável por cada Comarca específica, dos Serviços de
Acolhimento, do interlocutor da FIESC, do interlocutor da Fecomércio e da equipe da CEIJ. Na
primeira videoconferência de cada ano, existe uma apresentação do PNC na qual é destacada
no fluxo de trabalho a importância da avaliação do Perfil do Adolescente para avaliar a demanda
por cursos da primeira ou segunda etapa e para o encaminhamento para empregabilidade
mostrando, portanto, a relevância dessa etapa inicial para o bom andamento das seguintes.
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2 A ADOLESCÊNCIA E O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Segundo Mâcedo, Pessoa e Alberto (2015), existe um estigma social que descreve
a adolescência como uma etapa do ciclo de vida caracterizada por dificuldades, conflitos,
alterações constantes de humor e comportamentos de risco. Esta definição tende a naturalizar
o desenvolvimento e privilegiar aspectos cronológicos e biológicos, porém sem incluir a análise
de condições sociais, culturais, históricas e psicológicas específicas.
Salles (2005) explica que os critérios etários, ainda que sejam importantes, são
insuficientes para apreender as características da adolescência na atualidade. Para a autora, a
adolescência, com sua pluralidade de formas de se comportar, agir e sentir, deve ser entendida
a partir das relações que são estabelecidas com as figuras de referência e ponderando que
estas interações são configuradas com base em condições objetivas da cultura na qual se
inserem. Isto porque “[...] Condições históricas, políticas e culturais diferentes produzem
transformações não só na representação social da criança e do adolescente, mas também na
sua interioridade” (SALLES, 2005, p. 34).
Nesse mesmo sentido, Ozella e Aguiar (2008) apontam que “a manutenção
das concepções de adolescência como um período naturalmente de crise cumpre o papel
ideológico de camuflar a realidade, as contradições, as verdadeiras mediações que constituem
tal fenômeno.” (OZELLA; AGUIAR, 2008, p. 100). Por isso, as autoras definem que a chamada
adolescência é uma categoria historicamente construída, na qual determinantes de gênero, de
classe social e étnicos repercutem de maneira significativa sobre como essa fase se constituirá
na subjetividade desses sujeitos e no modo como lidarão com a realidade.
A partir dessa compreensão, percebe-se que não se pode falar na fase da
adolescência de modo geral, como um construto fixo, único e indiferente à realidade concreta.
É preciso apreender os sujeitos e seus contextos de maneira integrativa, relacional e temporal,
na dialética entre o aspecto ontogenético e o contexto no qual se desenvolvem e como a partir
dessa multiplicidade de fatores, constroem-se como sujeitos (MÂCEDO, PESSOA, ALBERTO,
2015; OZELLA, AGUIAR, 2008).
Visando essa análise integral, faz-se importante destacar o modelo bioecológico
de Bronfenbrenner (1996) no qual o desenvolvimento humano é compreendido como a
unidade da continuidade e da mudança das características biopsicológicas. Essa teoria estuda
multifatores que inter-relacionados influenciam o desenvolvimento, sendo eles: os indivíduos,
os grupos, as relações estabelecidas e os contextos nos quais o desenvolvimento ocorre.
Sendo assim, o autor traçou quatro elementos a serem estudados: a pessoa, os
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processos proximais, os contextos ecológicos e o tempo. Quando se refere a pessoa, trata
das características biopsicológicas do indivíduo que são afetadas pela interação deste com
o seu ambiente imediato e com outras pessoas. Estas interações são o que o autor chama
de processos proximais, os quais se caracterizam por durar longos períodos, tornarem-se
gradativamente mais complexos, sendo relações de reciprocidade permeadas por objetos e
símbolos. Já os contextos ecológicos são os espaços onde as pessoas vivem e formam suas
relações. Estes podem ser divididos em quatro níveis: os mais próximos são o microssistema
e o mesossistema, os quais envolvem diretamente a pessoa em desenvolvimento. Depois há
o exossistema, que exerce influência indireta por influenciar outras pessoas com as quais o
indivíduo interage. E o nível mais distante seria o macrossistema, que está ligado ao contexto
cultural, às crenças, regras e valores que perpassam os sistemas. Por fim, o elemento tempo
também é importante na análise do desenvolvimento humano, pois, para o autor, as mudanças
e continuidades que acontecem com as pessoas, suas relações e com os contextos se fazem
dentro de um ciclo vital e de um determinado tempo histórico.
Bronfenbrenner (1996) ainda explica que existem transições ecológicas ao longo do
desenvolvimento. Estas transições são mudanças de posição do indivíduo no meio ambiente
ecológico, seja por alteração de papel, do ambiente, ou de ambos. Logo, pode-se dizer que a
adolescência é um momento de transição ecológica, já que está relacionada com mudanças
biológicas, psicológicas e sociais que variam de acordo com perspectivas culturais e históricas.
Além destas questões, Alves e Dell´Aglio (2015) apontam que é necessário pensar
nos fatores de risco e proteção para entender o desenvolvimento humano. Para as autoras,
os principais fenômenos sociais que se constituem fatores de risco ao desenvolvimento dos
adolescentes são: a pobreza, que acaba por expor esse segmento da população a mais riscos
de abuso e exploração sexual e de trabalho, bem como dificulta a possibilidade de vislumbrar
um projeto de futuro; a violência; o uso e abuso de drogas; a gravidez precoce; as doenças
sexualmente transmissíveis; a baixa escolaridade, que está relacionada a um processo de
exclusão social e que o retroalimenta ao limitar as oportunidades quanto à trajetória futura de
inserção social; e a privação da convivência familiar e comunitária.
Já no que diz respeito aos fatores de proteção, afirmam que são aqueles que
contribuem para o desenvolvimento de estratégias para que o sujeito possa enfrentar os
desafios que se colocam no seu cotidiano. Segundo as autoras, um dos importantes fatores
de proteção nessa faixa etária é a rede social de apoio composta pela família, escola, pares e
comunidade. Silva (2010) complementa que a implementação de políticas públicas específicas
de saúde, educação e distribuição de renda a essa população também são fatores de proteção.
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Portanto, ao se pensar e atuar com adolescentes em situação de acolhimento
institucional, é importante assinalar que são sujeitos que vivenciaram grande parte dos fatores
de risco apontados, quase nenhum dos fatores de proteção e tiveram seus direitos violados
por terem sido vítimas de situações de risco, violência e/ou negligência e, consequentemente,
afastados do convívio familiar. Além disso, com base na teoria de Bronfenbrenner (1996),
ainda pode-se dizer que são pessoas em transição ecológica para além daquela relacionada
à adolescência, mas também em função do movimento de passagem de uma instituição para
outros ambientes e vice-versa.
Estes adolescentes residem em Serviços de Acolhimento Institucional, os quais
fazem parte do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Esses serviços
visam à proteção integral e buscam contribuir para a reconstrução de vínculos familiares
e comunitários, assim como para o fortalecimento de potencialidades que ajudarão no
enfrentamento das situações de risco pessoal e social (BRASIL, 2009a).
Os Conselhos Nacionais dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Assistência
Social (CONANDA e CNAS), no ano de 2009, publicaram a Resolução Conjunta nº 001/2009
- “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”, a fim de
adequar e qualificar os serviços de acolhimento a crianças e adolescentes (BRASIL, 2009b).
Deste documento, extrai-se que um dos princípios que devem ser respeitados é a oferta
de atendimento personalizado e individualizado. E no que diz respeito à metodologia para
aplicação do projeto político-pedagógico (PPP), prevê-se que seja realizado trabalho para
preservação e fortalecimento da convivência comunitária. Isto porque:
Esses vínculos são fundamentais, nessa etapa do desenvolvimento humano,
para oferecer-lhes condições para um desenvolvimento saudável, que favoreça
a formação de sua identidade e sua constituição como sujeito e cidadão. Nesse
sentido, é importante que esse fortalecimento ocorra nas ações cotidianas dos
serviços de acolhimento [...] (BRASIL, 2009b, p. 20).

Ainda preconiza um trabalho de fortalecimento da autonomia da criança,
adolescente e jovem entendendo que:
Ações devem ser desenvolvidas visando o fortalecimento de habilidades,
aptidões, capacidades e competências das crianças e adolescentes, de modo a
fortalecer gradativamente sua autonomia. [...] Atenção especial deve ser dada
aos adolescentes atendidos em serviços de acolhimento, sobretudo àqueles
cujas possibilidades de reintegração à família de origem foram esgotadas e têm
reduzidas possibilidades de colocação em família substituta, face às dificuldades
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de se encontrar famílias para os mesmos na realidade brasileira. Para estes casos,
o PPP deve prever metodologia voltada à construção e fortalecimento de vínculos
comunitários significativos, à ampliação do acesso à educação, à qualificação
profissional e à progressiva autonomia do adolescente para o cuidado consigo
mesmo e o cumprimento de suas responsabilidades. O atendimento deve
favorecer a construção de projetos de vida e o fortalecimento do protagonismo,
desenvolvendo gradativamente a capacidade do adolescente responsabilizar-se
por suas ações e escolhas. (BRASIL, 2009b, p. 53-54).

Além dos serviços de acolhimento institucional, este documento trata das
Repúblicas que buscam atender:
Jovens entre 18 e 21 anos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e
social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e que não
possuam meios para auto-sustentação. Tal serviço é particularmente indicado
para o acolhimento de jovens em processo de desligamento de serviços de
acolhimento para crianças e adolescentes por terem completado a maioridade,
porém que ainda não tenham conquistado a autonomia, podendo também
destinar-se a outros jovens que necessitem do serviço. (BRASIL, 2009b, p. 85).

Com isto, as repúblicas possibilitariam aos jovens o trabalho relacionado à
independência, à autogestão e à autonomia fora da instituição, mas ainda com medidas de
suporte (BRASIL, 2009b). Todavia, raros municípios contam com esse serviço.
Ainda que o ECA (BRASIL, 1990) preconize que o acolhimento institucional seja
uma medida provisória e excepcional, muitas vezes ele se estende por tempo demasiado e
acaba por privar crianças e adolescentes do convívio familiar e comunitário, constituindo um
fator de risco ao seu desenvolvimento e podendo acarretar prejuízos físicos, emocionais e
sociais (SILVA, 2010). Assim, apesar do acolhimento institucional ser entendido enquanto
medida de proteção, Weber (1998) aponta que o desenvolvimento de uma pessoa pode ser
severamente prejudicado num ambiente institucional, onde impera a falta de identidade e a
disciplina massificadora. Para a autora, soma-se a isso a possibilidade de que o abandono
afetivo sofrido pelas crianças e adolescentes institucionalizados gere sentimentos de rejeição,
baixa autoestima e expectativas de futuro negativas. Silva (2010) ainda complementa que
a literatura aponta que a institucionalização prolongada pode repercutir na capacidade de
sociabilidade e de manutenção de vínculos afetivos na vida adulta.
Diante desse cenário, verifica-se que as instituições de acolhimento, no atendimento
aos adolescentes, precisam considerar como parte integrante do trabalho a criação de
estratégias que preparem os adolescentes para a maioridade marcada pelo momento do
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desligamento. A literatura é enfática em destacar que o desligamento pode gerar insegurança
e percepção de despreparo para lidar com o novo, o que repercute emocional e afetivamente
nos jovens, podendo gerar um conflito entre estar na instituição e estar na sociedade fazendo
com que se sintam confusos. Assim, é preciso considerar que o desligamento das instituições
de acolhimento é vivenciado pelos jovens como uma descoberta não somente do que está
fora dos limites institucionais, mas principalmente do que surgirá dentro do seu próprio ser.
Por isso, essa fase pode suscitar sentimentos ambivalentes, como medo do preconceito,
da solidão, da instabilidade financeira, do despreparo para lidar com as tarefas do dia a
dia, mas também expectativa em relação a poder exercer sua autonomia, ser autor da sua
própria história, ter liberdade e poder fazer escolhas independentes (CONSTANTINO, 2000;
COSTA, 2012; GULASSA; LOPEZ, 2010; MARTINEZ; SOARES-SILVA, 2018; MEDRADO,
2010; SILVA, 2010).
Tendo em vista esses sentimentos e repercussões emocionais é que Silva (2010)
prefere tratar dessa fase de saída das instituições de acolhimento como um processo de
desinstitucionalização e não desligamento. A autora explica que o termo desinstitucionalização
foi utilizado na reforma psiquiátrica, mas pode ser aplicado também nessa realidade porque
não se trata de uma simples saída do acolhimento, mas de um processo de emancipação da
dependência institucional e desenvolvimento de autonomia para viver na sociedade. Trata-se
de realizar um trabalho com foco na necessidade de construção da independência, sem atrelála a um desamparo, mas sim contando com serviços que possam dar suporte na transição.
Após ampla revisão de literatura com artigos que tratavam de programas de
preparação para desligamento, Cassarino-Perez et al. (2018) concluíram que esses processos
mostram-se mais eficazes quando a duração é continuada, o conteúdo envolve treinamento
em habilidades para a vida, acompanhamento sócio emocional e inserção comunitária,
quando a estrutura é flexível de modo a respeitar as diferenças individuais dos participantes
e contemplar suas necessidades, e, finalmente, quando os adolescentes são agentes ativos e
protagonistas nas tomadas de decisões.

3 A ESCOLHA PROFISSIONAL
Bohoslavisky (2003) destaca que, por mais que no conceito moderno de sujeito
se sido substituído pela ênfase de uma natureza biológica e esteja contemplando também
sua constituição cultural, continua-se pensando que as pessoas estão, por algum motivo,

135

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

melhor preparadas para certas tarefas e profissões do que para outras. Assim também, julgase que o ajustamento social pode ser estabelecido quando se coloca o homem certo no lugar
certo. Para o autor, essas suposições enfatizam as diferenças entre os seres humanos e não
o que é comum entre eles: a capacidade de fazer escolhas. Ao considerar o homem sujeito de
escolhas, considera-se que a escolha do futuro é algo que lhe pertence, sendo possível que
os outros apenas contribuam indiretamente para que esses sujeitos conquistem condições de
efetuá-la de maneira madura, consciente e responsável.
Ao se escolher uma profissão de forma geral, mas especialmente na adolescência,
escolhe-se com o que trabalhar, como fazer, para que e onde fazê-lo. Isto é, o adolescente está
escolhendo inserir-se em uma área específica da realidade ocupacional e, consequentemente,
social, o que definirá o acesso a determinados tipos de conhecimentos, pessoas, espaços,
culturas e valores. Ao mesmo tempo, ao se fazer essas opções, é necessário elaborar os lutos
por aquilo que não se escolhe, pelos tempos de escola, pelos professores, pelos colegas, pela
infância, pelas fantasias onipotentes e por descobrir que não se pode ser tudo o que se deseja
logo de imediato. Pode-se dizer, portanto, que, através de todas essas escolhas e processos,
estão definindo também um sentido para a vida e a pessoa que se tornarão, ou seja, estão
escolhendo um papel adulto. E, para tal decisão, os sujeitos podem fundamentar-se somente
naquilo que conhecem sobre si mesmos no momento presente (BOHOSLAVISKY, 2003).
Assim, a escolha da profissão e a constituição da identidade ocupacional têm
estreita relação com a identidade pessoal em sentido amplo, pois depende da visão que a
pessoa constituiu de si mesmo (autoestima e autoimagem), das identificações predominantes
que fez e das aspirações e projetos futuros que idealiza (VASCONCELOS, 2004). Para
realizar essa escolha é preciso que o sujeito explore como foram ou estão desenvolvidas as
suas aptidões, os seus interesses e as suas capacidades, assim como detecte as principais
influências sofridas por ele, o que proporciona uma reflexão mais profunda sobre si e sobre a
realidade na qual vive (SOARES, 2002).
O processo de construção da identidade ocupacional começa desde cedo e encontra
o centro de sua crise na escolha profissional. Somente quando o ajustamento referente
às áreas de estudo e de trabalho realiza-se no plano psicológico, que se diz que o sujeito
alcançou sua identidade ocupacional (BOHOSLAVISKY, 2003). Esta identidade consiste em
uma posição subjetiva diante da vida, do mundo e de seu papel nele. Tal posição é construída
através das relações interpessoais e deriva de uma série de princípios, valores, posturas ora
reconhecidas, ora desconhecidas pelo sujeito – os quais ao serem articulados com o ideal de
cada um, constituirão um projeto de vida. Isto porque a inserção do jovem no mercado de
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trabalho não pode ser vista a partir de uma visão disciplinadora ou apenas como forma de
subsistência, mas sim como um projeto de vida em que possa desenvolver suas habilidades,
conhecer seus limites e construir sua identidade (VALORE, 2010).
Por isso, Valore (2010) ressalta que é essencial um método sistematizado, como a
orientação profissional, que contribua para que o sujeito possa ampliar o conhecimento de si,
das profissões e da realidade em que vive. Nesse mesmo sentido, segundo Baroncelli (2012):
[...] não podemos ignorar o fato de que lidamos com uma escolha livre, mas
situada num sistema cultural, econômico e político específico. Com isso, é
necessário estudar sobre o mundo do trabalho atual, seus aspectos políticos e
econômicos, a realidade dos jovens e adultos brasileiros no mercado de trabalho
e as oportunidades e obstáculos existentes [...] (BARONCELLI, 2012, p. 96).

Compreendendo suas escolhas, ideais, interesses, potencialidades, dificuldades,
assim como as características específicas de cada área de ocupação e da realidade social, é
possível construir uma escolha que abarque a ideia de projeto de vida e não simplesmente de
um curso a ser realizado ou uma profissão a ser exercida. Para tanto, existem os processos
de orientação profissional que oferecem aos sujeitos a oportunidade de comprometerse na construção de seu projeto individual e da comunidade em que está inserido. Pensar
uma intervenção como essa, com espaço de escuta e orientação adequada, é considerado
psicoprofilático, pois promove o desenvolvimento das potencialidades do ser humano e seu
amadurecimento como sujeito (VALORE, 2010).
Neiva (2002) ressalta que é importante compreender que, ao final desse processo,
nem todos os adolescentes terão clara a profissão que pretendem seguir, pois o avanço
na construção de um projeto de vida depende de diferentes fatores, como a maturidade já
desenvolvida, a dinâmica de personalidade, entre outros. Porém, Lilienthal (2013) ressalta
que, ainda que no final dos encontros a escolha não tenha sido realizada, o processo é
válido por propiciar ampliação do autoconhecimento, momento de escuta individualizado e a
constatação da situação atual: de ainda não estar pronto para escolher, tendo que atender a
outras necessidades antes.
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4 MÉTODO

4.1 Participantes
Os participantes foram dezessete profissionais que atuam em Equipes dos
Acolhimentos (EA) e sete profissionais que trabalham como Interlocutores da FIESC (IF),
todos com atribuições específicas no PNC. Todas as respostas fornecidas por estes vinte e
quatro profissionais foram analisadas.

4.2 Instrumento
Durante os meses de julho e agosto de 2019, foram enviados, via e-mail,
questionários do tipo estruturado (ANEXO A e B) para 162 instituições de acolhimento de
toda Santa Catarina e para os 16 interlocutores da FIESC responsáveis por cada região do
estado. Destes envios, o material coletado resultou em 24 questionários respondidos.

4.3 Análise
Para a análise do material obtido foi utilizada a Análise de Conteúdo de Bardin
(1977), que trata de um conjunto de técnicas para análise das comunicações que se baseiam
em procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo da mensagem. A Análise
de Conteúdo, por trabalhar com materiais classificados como qualitativos, torna-se prática
recorrente no trabalho de psicólogos e sociólogos. O foco da análise não recai na descrição
do conteúdo, mas nos conhecimentos que poderão ser elaborados após o tratamento das
informações. A eficiência deste método reside na articulação entre os elementos característicos
descritos e a dedução dos fatores que determinam essas características. Assim, essa forma
de análise foi escolhida, pois através dela é possível encontrar a correlação entre estruturas
semânticas e estruturas psicológicas ou sociológicas (BARDIN, 1977).
Dentro do método da Análise de Conteúdo, diversas técnicas tornam-se possíveis.
Dentre as opções, a Análise Categorial foi escolhida para a elaboração deste trabalho, uma vez
que o tipo de material coletado caracterizou-se por respostas obtidas através de questionários
do tipo estruturado enviados por e-mail e não por entrevistas realizadas pessoalmente. Esta
opção também atende aos objetivos propostos, que não buscam conhecer as subjetividades
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dos respondentes, mas compreender aspectos objetivos da prática profissional. Bardin (1977)
explica que a Análise Categorial possibilita desmembrar o discurso em diversas categorias
reagrupando-o em função de analogias. O autor ainda lembra que todo esse trabalho somente
se faz possível a partir de uma investigação fundamentada em uma teoria escolhida e com
base no objeto de pesquisa.
Após finalizado o prazo para respostas aos questionários enviados por e-mail
para as EA e IF, foi realizada leitura flutuante do material e levantamento de hipóteses como
proposto por Bardin (1977). Posteriormente, seguiram-se as outras fases da Análise de
Conteúdo. Os dados foram divididos em unidades de registros, por temas abordados a partir
dos núcleos de sentido identificados em cada resposta. Após esta etapa, escolheu-se como
regra de enumeração a frequência com que cada tema foi encontrado para compreender
a relevância dos itens identificados. Esta frequência foi calculada com base no número de
aparição do núcleo de sentido em cada resposta, sendo que houve casos que na mesma
sentença foi observado mais de um núcleo. A partir desses dados, foi possível desenvolver as
categorias que reúnem um grupo de temas em função de características em comum, ficando
todas sob um título genérico. Com a inter-relação dessas categorias, foi possível desenvolver
indicadores e inferências que contribuam para a construção do conhecimento.

4.4 Considerações Éticas
Todos os questionários foram iniciados com Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). A partir deste termo, os participantes concordaram em contribuir para a
pesquisa voluntariamente e foram cientificados sobre os objetivos do estudo, a voluntariedade
da participação, o sigilo na divulgação das informações e a possibilidade de interromper a
participação em qualquer momento sem nenhum prejuízo.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram desenvolvidas quatro categorias a partir das respostas obtidas por meio
dos questionários. São elas: Conceitos, Percepção de papéis, Preenchimento do Perfil do
Adolescente e Dificuldades.
A categoria Conceitos está relacionada às construções teóricas, ideias e
julgamentos que permeiam a compreensão que esses agentes têm do PNC e que,
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consequentemente, atravessam suas práticas. Para os IF, em 42,85% das respostas, o PNC
está ligado à ideia de formação para o mundo trabalho e qualificação para empregabilidade.
Por exemplo, um dos participantes descreveu que o programa é uma: “Oportunidade de

qualificação e posterior acesso ao mercado de trabalho para os adolescentes que vivem nas
casas de acolhimento ou que passaram por estas casas.”.
Houve igual porcentagem de respostas dos IF que abarcavam o PNC como uma
forma de desenvolver um novo projeto de vida. Como na resposta: “É um programa que auxilia

ao adolescente que não consegue uma oportunidade por meios próprios, de alcançar uma
nova perspectiva de vida.”.
Verificou-se ainda que as EA apresentaram núcleos de sentido parecidos com dos
IF, mas com frequências diferentes. Em 70,58% das respostas das EA, percebeu-se que o
PNC é associado à profissionalização e ao encaminhamento para o mercado de trabalho,
conforme ilustrado pela resposta a seguir: “Programa de qualificação de adolescentes em

acolhimento, para o mercado de trabalho.”. Somente em 23,52% das respostas foi abordado
o tema da construção da autonomia pessoal e do desenvolvimento de uma nova perspectiva
de futuro. Referindo, por exemplo, que: “É um programa com foco na profissionalização e

autonomia de adolescentes acolhidos.”.
A partir desses dados, pode-se perceber que houve mais IF que conseguiram
conciliar a ideia de preparação para autonomia financeira de forma integrada com a
necessidade de construir um projeto de vida do que nas EA. Este entendimento que vai ao
encontro do que Valore (2010) ensina sobre a escolha profissional abarcar a ideia de projeto
de vida e não simplesmente de um curso a ser realizado ou uma profissão a ser exercida.
Dessa forma, o desenvolvimento da identidade ocupacional é potencializado de maneira
saudável possibilitando mais engajamento.
Esta mesma integração não foi observada na maioria das respostas das EA, que
parecem ter maior foco na qualificação e empregabilidade. Ressalta-se que, uma vez que o
foco da atuação desses profissionais demonstra estar permeado, em grande parte, pela ideia
do curso a ser realizado ou do emprego a ser alcançado para manter o sustento financeiro,
é possível que a prática das equipes na operacionalização do PNC esteja atravessada por
uma racionalidade que não possibilita que as emoções estejam devidamente implicadas.
Porém, como explicam González Rey e Martínez (2017), o sujeito é um agente reflexivo que
necessita estar emocionalmente envolvido no seu processo de vida, produzindo processos
de subjetivação no seu agir e gerando caminhos de sentido para que possa se engajar.
Portanto, uma atuação focada apenas em aspectos intelectuais e objetivos pode não alcançar
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os resultados esperados pelo PNC e influenciar altos índices de absenteísmo e evasão dos
adolescentes pela falta de implicação emocional que motiva a participação.
Averiguou-se ainda, na categoria Conceitos, que em 71,4% das respostas dos IF há
núcleos de sentido que relacionam o PNC à noção de oportunidade. Por exemplo, explicando o
PNC como: “Oportunidade para jovens com histórias complexas.”. Em 41,17% das sentenças das
EA, também se percebeu a relação do PNC com oportunidade, como na resposta: “Oportunidade

de qualificação de adolescentes egressos de serviço de acolhimento institucional.”.
No caso das duas classes de profissionais estudados, é muito significativa a
ideia do PNC ser uma oportunidade proporcionada tanto pelas instituições parceiras como
pelas empresas que disponibilizam vagas, mas não se verifica a ideia de responsabilidade
social dessas entidades. Aqueles que executam o programa mostram, por meio das
respostas, que podem não estar alcançando a compreensão que o setor público e privado
têm responsabilidades ligadas à sociedade, logo o PNC não é uma oportunidade no sentido
de filantropia ou assistencialismo, mas um comprometimento social. Rico (2004) explica
que, para as empresas, assumir a responsabilidade social é realizar uma gestão socialmente
responsável, conduzindo suas ações com base em valores éticos que contribuam para a
construção de uma sociedade com maior igualdade de oportunidades e inclusão social, o que
é um dever de todos. Portanto, para a autora, não se trata de assistencialismo ou filantropia,
mas da compreensão que, ao adotar um comportamento socialmente responsável, as
empresas tornam-se poderosos agentes de mudança, possibilitando a construção de um
mundo economicamente mais próspero e socialmente mais justo. Alcançar essa compreensão
poderia contribuir para que os agentes envolvidos no PNC divulgassem o programa de outra
forma e construíssem ações promovendo essa consciência social, o que poderia levar a
resultados ainda mais amplos.
A segunda categoria construída foi a Percepção de Papéis. Nela estão compilados os
entendimentos sobre qual é o papel de cada profissional dentro do programa. Em 41,17% das
respostas das EA e 57,14% dos IF, houve apenas a identificação formal do cargo. Por exemplo:

“Assistente Social”, “Interlocutor FIESC”. Das EA, 29,41% descreveram as responsabilidades
objetivas no PNC (“O papel do acolhimento é intermediação entre o programa e os acolhidos

interessados, de informar a coordenação do programa sobre idade, escolaridade, interesse e
áreas de preferência ou perfil dos mesmos.”), e somente 35,29% abarcaram a reflexão sobre a
prática de estimular os adolescentes, acompanhá-los com proximidade e dar suporte quando
necessário (“Encaminhar, acompanhar e incentivar os adolescentes aos serviços ofertados

dentro do Programa.”). E 42,85% dos IF mostraram entender que devem ir além de articular
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cursos e mobilizar empresas com disponibilidade de vagas, mas também precisam acompanhar
e orientar os adolescentes, como na resposta a seguir: “Interlocutora do Programa pela FIESC

Regional. Articular para que os cursos aconteçam, acompanhamento dos adolescentes junto
com a equipe e mobilização de empresas para contratação deste público.”
Nesta categoria, percebeu-se que o significativo número de respostas concretas,
apenas identificando o cargo e a responsabilidade, em detrimento de poucas que abarcavam
reflexões mais profundas sobre o trabalho a ser realizado, pode ser um indicativo de dificuldade
em compreender o alcance das responsabilidades descritas no manual de operacionalização.
Nesse sentido, Silva (2010) aponta para a necessidade de maior preparação dos profissionais
que trabalham nos acolhimentos para que consigam estabelecer uma atuação que realmente
vise proteger e promover direitos. Destaca-se que treinar as equipes, com um método
adequado para este trabalho de desligamento e preparação para vida adulta, teria repercussões
motivadoras não somente para os adolescentes, mas também para os profissionais que o
realizam. Isto por que, como explica Leontiev (1978), para que exista desenvolvimento do ser
humano na relação com o trabalho é necessário ter consciência do sentido de suas ações, pois
é o reflexo do seu objeto enquanto fim consciente que possibilita a ação.
A terceira categoria desenvolvida foi o Preenchimento do Perfil do Adolescente.
Nela encontram-se os dados sobre temas relevantes percebidos pelos profissionais quanto
a esta etapa do PNC. Os IF apontaram, em 100% das respostas, que é necessário constar
a caracterização objetiva do adolescente (documentação, idade, escolaridade, descrição de
diagnósticos, horários disponíveis). Das EA, 64,70% também destacaram estas características.
Nas respostas dos IF ainda se verifica em 85,71% delas que observam a necessidade de
uma caracterização subjetiva (objetivos de vida do adolescente, histórico pessoal, familiar e
escolar, interesses, aptidões, habilidades, dificuldades). Este tema também foi pontuado por
64,70% das respostas das EA.
Sendo assim, identificou-se que tanto as EA quanto os IF apontam dados relevantes
em proporções muito parecidas. Conseguem destacar que tanto a caracterização objetiva
quanto a subjetiva dos adolescentes contribuem para o trabalho, pois são complementares.
Logo, quando todas elas são abordadas, tornam o PNC realmente eficaz. Porém, cabe ressaltar
que os dados da caracterização subjetiva precisam ser elaborados com base em um método
estruturado e sistematizado para que não aconteça o que foi descrito em uma das respostas
de IF sobre o que é necessário constar no Perfil do Adolescente: “Aptidões do adolescente

( reais) e não aquelas que o Serviço de Acolhimento imagina que tenha, isto depende realmente
de uma abordagem bem clara com o mesmo para não haver erro de interpretação.”
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Ainda quanto à categoria Preenchimento do Perfil do Adolescente, na resposta
das EA, é possível analisar que a participação do adolescente neste preenchimento, em
35,29% delas, é apenas “burocrática” inserindo os dados necessários e escolhendo cursos.
Por exemplo, responderam que o papel do adolescente é: “Preenchimento dos cursos que

gostaria de realizar” e “Questões relacionadas à profissionalização”. Em 35,29%, pode-se
ver uma participação mais ativa na qual se realiza levantamento de interesses, aptidões e
expectativas, discute-se o projeto de vida e promove-se a integração do adolescente no
programa como um todo. Como na resposta que mostrou que a participação do adolescente
é: “Total, nós conversamos e mostramos todas etapas do processo e cada vez que há oferta

de cursos, apresentamos para que os mesmos tenham sua argumentação e expressem seus
desejos e impressão.” Já em 29,41%, não há participação do adolescente nesta etapa.
Pode-se perceber que, ainda que a participação dos adolescentes no preenchimento
do perfil seja de extrema relevância para o amadurecimento deles, motivação e engajamento
nos cursos e nas oportunidades de trabalho, ela não acontece em todos os casos analisados.
Existem aqueles que entendem a necessidade de inserir o adolescente nesta etapa de forma
ativa como uma maneira de promover autoconhecimento e ampliar seu conhecimento sobre
o PNC, mas muitos ainda ficam em uma visão burocrática do processo ou não vislumbram
essa inserção. Esta falta de participação ativa do adolescente pode levar a uma ausência de
implicação emocional necessária para a efetiva participação no PNC e, consequentemente, falta
de compreensão desse programa como um momento de orientação, cuidado, desenvolvimento
de habilidades e construção de um projeto de vida.
Finalmente, verificou-se na categoria Dificuldades aquilo que tem sido considerado
um empecilho na efetivação do PNC e nas funções de cada profissional neste programa. Quanto
às EA, 23,54% percebem que os entraves estão relacionados a aspectos psicológicos dos
adolescentes (falta de perspectiva de futuro, baixa autoestima, dificuldades de aprendizagem,
falta de motivação) e 29,41% a aspectos objetivos (documentação, transporte, limitação das
áreas de abrangência dos cursos, pré-requisitos para cursos e excesso de trabalho).
Os aspectos psicológicos também foram citados por 28,57% dos IF e os aspectos
objetivos por 42,85%, porém enfatizando a questão da falta de informações no Perfil do
Adolescente e da falta de atuação conjunta, com o adolescente, no preenchimento deste perfil,
que leva a dados inconsistentes. Para 17,64% das EA e 14,28% dos IF, não há dificuldades.
Estes dados, trazidos tanto pelas EA quanto pelos IF, abordando como os
prejuízos na esfera afetiva dos adolescentes formam barreiras para que consigam realizar a
qualificação e colocação no mercado de trabalho, mostram a importância do atendimento às
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questões psicológicas. Entende-se que, para que tenham condições de realmente traçarem
novos caminhos através da qualificação e formação profissional proporcionada pelo PNC,
necessitam anteriormente ter atendimento às suas demandas de ordem psicológica para que
tenham condições suficientes de aprender e se engajar profissionalmente.
Ainda na categoria Dificuldades, verificaram-se também respostas apresentadas
pelas EA quanto à falta de métodos específicos para o trabalho. Em 23,52% das respostas das
EA, identificou-se que a falta de um método para abordar aptidões, interesse e habilidades
dos adolescentes dificulta o trabalho, por exemplo: “Sem material apropriado ou um inventário

padrão às vezes o adolescente não sabe dizer do que gosta ou quais suas aptidões”. Assim
como foi discutido na categoria Preenchimento do Perfil do Adolescente, esse dado
reforça que somente com capacitação, materiais adequados e com número apropriado de
profissionais nas instituições é possível instrumentalizá-los para que essa prática consiga
gerar o autoconhecimento necessário e levar a resultados mais eficazes no trabalho com
estes aspectos dos adolescentes.

6 PROPOSTA DE ATUAÇÃO
Ainda que se tenha clareza que a orientação profissional não está dentro das
competências da equipe técnica dos acolhimentos, sabe-se que estes profissionais precisam
desenvolver recursos para trabalhar o processo de desligamento dos adolescentes em
função da maioridade. Acredita-se que atividades propostas em encontros de orientação
profissional podem ser integradas dentro dos procedimentos para o preenchimento do Perfil
do Adolescente, de modo que essa etapa do PNC ofereça oportunidade de participação
ativa dos adolescentes estimulando a autonomia, o autoconhecimento e o engajamento em
um projeto de vida. Também pode contribuir para que os profissionais das EA realizem um
trabalho mais qualificado que tende a beneficiar não somente os adolescentes, mas também
promover o desenvolvimento dos trabalhadores.
Sendo assim, buscou-se construir uma proposta de atuação conjunta entre
EA e adolescentes, a partir dos dados da literatura na área e daqueles encontrados nesta
pesquisa, para levantamento de informações pertinentes para o preenchimento do Perfil
do Adolescente. Com base nos ensinamentos de Soares (2002) e na compreensão do PNC,
pode-se propor como um programa viável dentro das instituições de acolhimento, em três
etapas: 1) aprofundamento e esclarecimento de aspectos internos (trabalhar com a ampliação
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da consciência sobre as características pessoais, as habilidades, os interesses, as aptidões,
os valores, as expectativas, os conflitos, as referências familiares, escolares, institucionais
e comunitárias); 2) esclarecimento dos aspectos externos ( refletir sobre a importância do
trabalho, sua função social, a motivação e satisfação em realizá-lo, informar-se sobre profissões,
mercado de trabalho, cursos disponíveis no Programa Novos Caminhos); e 3) integração entre
os internos e externos enquanto projeto de vida. Porém, é necessário que os profissionais
que atuem com esta demanda tenham clareza do que Vasconcelos (2004) destaca: por mais
habilitado que seja um profissional, não tem o direito de se apropriar da escolha do outro.
Assim, o profissional que empreender essa tarefa com o adolescente precisa ter uma atitude
de aceitação e disponibilidade, ou seja, uma atitude de abertura e interessada que o ajude a
sentir e pensar, deixando de lado comportamentos de urgência e o domínio do conhecimento.
Para a primeira etapa da intervenção, propõe-se que se explique para o adolescente
o objetivo do processo a ser realizado, deixando claro o foco dos encontros e a expectativa
de resultado final enquanto possibilidade de ampliação da consciência sobre si mesmo e
sobre o seu entorno e de encontrar encaminhamentos mais adequados dentro do PNC.
Depois, sugere-se uma atividade de autoavaliação, com quatro perguntas norteadoras, para
iniciar o processo. São elas: 1) Como eu me vejo; 2) Que habilidades e facilidades percebo
que tenho; 3) Que atividades penso que combinam comigo; 4) Em que pontos entendo que
preciso melhorar. Se os adolescentes tiverem dificuldades em refletir sobre si mesmos, é
possível entregar também um quadro com verbos comportamentais para ajudar na definição
e ampliar o repertório do adolescente em autoconhecimento. É dado alguns dias para que o
adolescente responda essa questão e, em um segundo momento de conversa, aborda-se a
tarefa. É importante que tudo seja anotado e guardado para que ao final do processo possa
se fazer uma integração de todos os dados.
Posteriormente, ainda pensando nos objetivos da primeira etapa, indica-se a
atividade “Curtograma” (ZANELLA; ZANINI, 2013). Trata-se de um quadrado dividido em
quatro com as seguintes temáticas: Faço e curto; Faço e não curto; Não faço e curto; Não faço
e não curto, a serem preenchidas pelos adolescentes. O objetivo é que estes jovens entrem
em contato com aquilo que gostam e não gostam de fazer e como estão atendendo a essas
necessidades, dando oportunidade para a equipe continuar trabalhando o autoconhecimento.
Pode-se discutir se há falta de contato consigo mesmo, se há necessidade de conhecer
mais características e limites pessoais antes de fazer escolhas, de identificar o que é desejo
do adolescente e o que é imposição e expectativa dos outros em seu entorno, entre outras
temáticas que podem surgir em função das respostas.
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Indica-se ainda para essa etapa o filme “Universidade dos Monstros” – Universal
Studios. De forma lúdica, através desse recurso, é possível ajudá-los a entender o fundamento
da escolha de cada personagem, as consequências disso, a responsabilidade sobre as próprias
escolhas e a necessidade de que estas sejam feitas de forma consciente. Para finalizar a
primeira etapa, sugere-se a integração das informações obtidas nas três atividades através
da confecção de um cartaz no qual o adolescente consiga concretamente visualizar o que
refletiu sobre si mesmo e estabelecer inter-relações.
Passa-se, então, para uma segunda etapa, em que se propõe uma colagem
inicial sobre a expectativa e os sentimentos em relação ao Programa Novos Caminhos e,
posteriormente, um momento de conversa em que o adolescente explique a colagem realizada
e aborde temas como: sua vida escolar (como é enquanto aluno, quais as disciplinas que mais
gosta, relacionamento com professores, problemas de aprendizagem, rotina de estudos, etc.),
o que o adolescente já pensou sobre o mundo do trabalho, quais são seus sonhos e desejos e
quais foram suas principais referências até o momento.
Em outro momento, pode-se usar o jogo “Stop das Profissões”, proposto por
Zanella e Zanini (2013), mas de forma adaptada. Sorteia-se uma letra através do método
tradicional da brincadeira “Stop” e essa letra servirá para escolher a profissão sobre a qual
terão que escrever: o local de trabalho, a principal habilidade necessária para a profissão, as
pessoas com as quais o profissional convive, o estilo de vida do profissional, algo que sabem
do mercado de trabalho e uma dificuldade associada a esta profissão (estes itens não precisam
ser preenchidos necessariamente com a letra sorteada). Todos esses elementos podem ser
objeto de discussão, pois revelam as percepções sobre as profissões, os valores, as vivências
e os preconceitos. Com este mesmo objetivo, em mais uma sessão, se for julgado necessário,
pode-se ainda realizar a Técnica R.O. (Realidade Ocupacional) de Sturm (1998), cujo objetivo
principal é o contato ativo com as diferentes profissões. Para realizá-la, é necessário ter cartões
com os nomes das diferentes profissões e, neste caso, sugere-se que as profissões sejam
relacionadas aos cursos do PNC. Entregam-se os cartões para o adolescente e explica-se
que deve imaginar que as profissões representariam pessoas e todos estariam em uma festa.
Sendo assim, o adolescente precisa estabelecer relações entre elas, apresentá-las, pensar em
quem estaria perto de quem, em quais ambientes da festa estariam e outros aspectos que
avaliarem importantes.
Trabalhar essas questões faz parte de uma compreensão que esses jovens não
podem ser vistos sem o contexto real em que vivem, porém, que também não são somente
determinados por esse contexto. São organismos em um meio que possibilita recursos para
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agirem e que, dialeticamente, ao agirem, podem mudar esses recursos. Por isso, precisam
ampliar suas informações sobre a realidade, corrigir distorções e ter suporte para amadurecer
suas escolhas.
Após esse momento, é possível explicar para o adolescente mais aspectos
relacionados ao mundo do trabalho, como, por exemplo, as diferentes formas de
inserção profissional: cursos profissionalizantes, cursos tecnológicos, autoemprego,
empreendedorismo, cooperativismo e vínculo empregatício. Podem surgir conteúdos
que viabilizem identificar e trabalhar questões ligadas à situação socioeconômica, seus
sentimentos, receios, perspectivas, imagens sociais entre outras questões ligadas à saída do
acolhimento e à maioridade.
Para a terceira e última etapa, pode-se juntar todo o material guardado ao longo
das atividades e filtrar com o adolescente o que é considerado importante que esteja no Perfil
do Adolescente no Programa Novos Caminhos. Desta forma, todo o processo é retomado,
possibilitando uma integração dos aspectos internos e externos percebidos e sintetização
no Perfil.
Pensando em toda essa proposta e nos dados discutidos na pesquisa, finalmente,
cabe destacar que, no Manual de Operacionalização do PNC, dentre as diferentes
responsabilidades dos servidores do TJSC, que são responsáveis e corresponsáveis pelo PNC
nas Comarcas, consta a avaliação do perfil e potencial dos adolescentes, em conjunto com
os serviços de acolhimento locais para incluir os dados detalhados na planilha do Programa.
Todavia, percebe-se que não se trata da distribuição mais apropriada das responsabilidades,
uma vez que as equipes técnicas do TJSC não possuem contato suficiente com os adolescentes
para assumir essa função. São as equipes do acolhimento que realizam o trabalho cotidiano
com eles e, portanto, têm condições de preencher esse perfil em conjunto com o adolescente,
apesar de não estar elencado dentre as atribuições deles. A situação fica ainda mais preocupante
visto que grande parte das comarcas do Estado não tem equipe técnica específica na Vara da
Infância e Juventude, o que torna impossível esse acompanhamento direto. Logo, é necessário
repensar a distribuição das responsabilidades para que aqueles que realmente estão no
cotidiano dos adolescentes assumam esse papel os inserindo de forma ativa e para que não
se confunda a atuação do Judiciário com o Executivo. Esta confusão de papéis inviabiliza que
um fluxo efetivo seja realizado e cada função seja realmente cumprida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Programa Novos Caminhos (PNC) é um tipo de intervenção continuada, dentro
da perspectiva de preparação do adolescente para a vida adulta e desacolhimento após a
maioridade, que favorece processos de emancipação aliando formação técnica, inserção
no mercado de trabalho e suporte emocional. Nesta pesquisa, a partir das respostas de
Interlocutores da FIESC (IF) e das Equipes dos Acolhimentos (EA) que atuam diretamente no
PNC, refletiu-se acerca de importantes questões sobre esse trabalho.
Verificou-se que o conceito de capacitação e inserção no mercado de trabalho
que permeia a atuação de muitos profissionais está desconectado da proposta de
desenvolvimento de autonomia e projeto de vida. Tal concepção pode estar ligada com as
dificuldades relacionadas à falta de adesão dos adolescentes aos cursos oferecidos pelo
programa e à ausência de engajamento nas vagas de emprego alcançadas. Percebeu-se que
o PNC é entendido por muitos como uma oportunidade e não como responsabilidade social,
podendo ficar no espaço do assistencialismo ou da filantropia sem atingir a compreensão
de dever da sociedade e do Estado enquanto compromisso social. Identificou-se que os
profissionais que atuam nesse programa possuem uma percepção mais concreta dos seus
papéis e dos adolescentes, havendo menor quantidade daqueles que entendem a implicação
da dimensão emocional tanto da sua participação, como da dos acolhidos. E observaramse ainda dificuldades de ordem afetiva dos adolescentes e objetivas quanto à logística do
programa para que se atinja melhores resultados no PNC.
Diante desses resultados, o presente trabalho apresentou atividades que podem ser
utilizadas pelas EA, formadas por profissionais vinculados ao Poder Executivo, responsáveis
pela execução das políticas públicas de atendimento a essa população, para que possam coletar
dados pertinentes ao Perfil do Adolescente e de maneira que incluam a ativa participação
do acolhido. Não se trata de uma proposta de orientação profissional nas instituições de
acolhimento, pois não se encontraria o enquadre necessário e profissionais especializados
para isso, mas de uma estratégia para que a etapa de preenchimento do Perfil do Adolescente
pudesse ser aproveitada de forma ativa por eles como instrumento de fortalecimento da
sua capacidade de construir um projeto de vida a partir do autoconhecimento. Isto porque,
a literatura especializada destaca que a preparação para a maioridade e desligamento dos
acolhimentos institucionais precisa ser um processo planejado e organizado, com foco no
desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais.
Conclui-se que o PNC encontra-se dentro da perspectiva que tem se mostrado,
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pela literatura na área, mais favorável ao desenvolvimento do processo de emancipação.
Assim, melhorar etapas que já existem nesse programa pode otimizar ainda mais os seus
resultados. Acredita-se que essa participação mais ativa pode trazer maior engajamento e
motivação durante todo o processo, pois pensar em projeto de vida é retomar a perspectiva
da esperança e contribuir para que os adolescentes sejam autores das suas vidas.
Finalmente, cabe destacar que, no decorrer dos seis anos de existência do PNC,
ele foi ampliado e passou a trazer ainda mais perspectivas de atuação com as novas parcerias
e abrangência no Estado como um todo. Todavia, é importante que seja objeto de estudo
constante para que possibilite vislumbrar novos caminhos de atuação, melhoria das etapas e
correção de possíveis distorções.
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ANEXO A
FORMULÁRIO EQUIPES DOS ACOLHIMENTOS
1) O que é o Programa Novos Caminhos para você?
2) Qual seu papel profissional dentro do Programa Novos Caminhos?
3) Quais informações considera fundamentais constarem no Perfil do Adolescente?
4) Qual é a participação do adolescente no preenchimento do perfil?
5) Qual a maior dificuldade no preenchimento do Perfil do Adolescente?

ANEXO B

FORMULÁRIO INTERLOCUTORES FIESC
1) O que é o Programa Novos Caminhos para você?
2) Qual seu papel profissional dentro do Programa Novos Caminhos?
3) Quais informações considera fundamentais receber no Perfil do Adolescente?
4) Qual a maior dificuldade ao receber o Perfil do Adolescente?
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O ESTUDO SOCIAL EM PROCESSOS DE GUARDA DE FILHOS:
LIMITES FRENTE AO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA1
THE SOCIAL STUDY IN CHILD CARE PROCESSES: LIMITS AGAINST THE
PRINCIPLE OF MINIMUM INTERVENTION
Katiane Maria Centenaro2
RESUMO
Este artigo aborda as particularidades da ação profissional do assistente social nos processos
judiciais de guarda de filhos e os limites frente ao princípio da intervenção mínima estatal. No
contexto de mudanças legais que instituiu o compartilhamento da guarda entre pai e mãe,
ainda não incorporado nas práticas judiciárias, os assistentes sociais vêm sendo chamados
a apresentarem estudos sociais que contribuam na tomada de decisão de magistrados em
processos judiciais que discutem a guarda de crianças e adolescentes. O estudo foi realizado
a partir de pesquisas bibliográficas e da aplicação de questionário junto aos assistentes
sociais do judiciário catarinense. Concluiu-se que, durante a intervenção profissional, o uso
inadequado dos instrumentais técnicos pode extrapolar os limites de atuação profissional e
ferir o princípio da intervenção mínima do Estado na família.
Palavras-chave: Estudo Social. Guarda compartilhada. Intervenção mínima. Instrumentais
técnicos do Serviço Social.
ABSTRACT
This article discusses the particularities of the social worker’s professional action in child
custody lawsuits. In the context of legal changes that instituted the sharing of custody between
father and mother, not yet incorporated into judicial practices, social workers are being called
upon to present social studies that contribute to the decision-making of magistrates in
court proceedings discussing child custody and teenagers. The study was conducted from
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bibliographic research and questionnaire application with the social workers of the Santa
Catarina judiciary. It was concluded that, during a professional intervention, the inadequate
use of technical instruments may go beyond the limits of professional practice and violate the
policy of minimum state intervention in the family.
Keywords: Social study. Shared custod. Minimal intervention. Social Work Technical
Instrumentals.

INTRODUÇÃO
Desde que a guarda compartilhada foi regulamentada como regra jurídica no
Brasil, por meio da Lei nº 13.058/2014 (BRASIL, 2014), esta autora tem se questionado
quanto à atuação do assistente social em processos que envolvam a guarda de crianças e
adolescentes e a dimensão ética da intervenção numa relação que pressupõe a entrada do
poder público na privacidade familiar.
As demandas trazidas às Varas de Família fazem parte do universo das famílias
inseridas em determinado contexto e realidade social, permeadas por conflitos legais e
relacionais que precisam ser analisados pelo assistente social com foco nas expressões da
questão social. Neste prisma, não cabe ao profissional buscar “a verdade dos fatos”, culpados
e inocentes, vítimas e algozes ou, ainda, agir de forma fiscalizatória, com intervenções que
invadam a privacidade dos sujeitos além do estritamente necessário. Mas qual seria este limite
de atuação profissional, especialmente quando não se evidencia a violação de direitos?
Para responder a esse questionamento, buscou-se discutir o princípio da
intervenção mínima do Estado na família, o foco de análise do assistente social em processos
que envolvam a guarda de crianças e adolescentes e quais os instrumentais técnicos do
Serviço Social utilizados no estudo social.
O estudo caracterizou-se pela pesquisa bibliográfica sobre a guarda compartilhada,
os deveres dos pais e as particularidades do estudo social na Justiça de Família. Por meio
da aplicação de formulário junto aos assistentes sociais do judiciário catarinense, buscouse compreender como vem ocorrendo a ação profissional nesse cenário, correlacionando a
perspectiva ética de preservação da autonomia e da privacidade familiar.
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1 GUARDA COMPARTILHADA E A DEMANDA DE ESTUDO
SOCIAL PARA O SERVIÇO SOCIAL
Entre as demandas das Varas de Família para a realização de estudo ou perícia
social, destaca-se a disputa de guarda entre os pais após a separação.
Gois e Oliveira (2019) indicam que, se antes da Constituição Federal – CF de 1988,
quando não havia acordo entre pai e mãe, prevalecia a decisão do pai, a partir de então,
com a equiparação do poder familiar entre pai e mãe, o desacordo passou a ser decidido
pelo judiciário. Tal mudança abriu caminho para o aumento da judicialização dos conflitos
familiares após a separação.
Até o ano de 2002, quando passou a vigorar o novo Código Civil – CC, por meio da
Lei nº 10.406/2002 (BRASIL, 2002), a guarda era unilateral, sendo deferida a um dos genitores
de forma exclusiva e, preferencialmente, para a mãe, diante de uma cultura instalada em nosso
país de que o gênero feminino era o detentor dos saberes que envolvem os cuidados com os
filhos e que o papel social do pai não era o do cuidado, mas sim o de provedor.
Com a implantação do citado CC, os cônjuges poderiam acordar sobre a guarda
dos filhos e, caso não houvesse consenso, o Art. 1.584 estabelecia que seria atribuída “a
quem revelar melhores condições para exercê-la”. Segundo Rosa (2018, p. 72):
[...] a utilização do critério da moralidade em detrimento da proteção daqueles
que se encontravam no início da vida demonstra, ao fim e ao cabo, uma legislação
mais preocupada com os adultos do que com as crianças e adolescentes, além
de iniciar a inserir a ideia social de que o detentor da guarda possui melhores
características e, em outro plano, o outro progenitor estaria revestido de algum
conteúdo despido de moral.

No ano de 2008, a Lei nº 11.698/08 (BRASIL, 2008) trouxe alterações no CC,
estabelecendo em seu Art. 1.583 que “a guarda será unilateral ou compartilhada”, porém
se mantendo na prática um entendimento entre os operadores do Direito de que a segunda
modalidade somente deveria ser aplicada quando não houvesse litígio entre as partes, o que
foi corroborado até mesmo por julgados do Superior Tribunal de Justiça.
Por meio da Lei nº 13.058, de 22 de dezembro de 2014 (BRASIL, 2014), a guarda
compartilhada passou a ser regra jurídica no Brasil, estabelecendo que os pais devem dividir
as responsabilidades pela segurança, proteção, educação e bem estar dos filhos, em conjunto
com o outro genitor, podendo ser aplicada inclusive quando residirem em cidades diferentes.
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Trata-se de um direito/dever que ambos os pais estão incumbidos de exercer em favor de
seus filhos, primando pelo melhor interesse da criança e do adolescente, e que não pode
ser confundida com a simples posse física (custódia) da criança. O tempo de convívio deve
ser “dividido de forma equilibrada”, levando-se em consideração as “condições fáticas e os
interesses dos filhos”, conforme redação do Art. 1.583, § 2º, do CC. Isto quer dizer que a
criança e o adolescente têm o direito de conviver com os seus genitores e não apenas de
receber visitas de um pai/mãe não guardião (BRASIL, 2002).
Rosa (2018) expõe que antes do advento da Lei da Guarda Compartilhada era
comum que os filhos convivessem com o pai ( já que a guarda era preferencialmente exercida
pela mãe) por cerca de quatro dias ao mês, em finais de semana alternados, enquanto à mãe
ficavam reservados os demais vinte e seis dias de convívio. Nesses poucos encontros, o
genitor visitante se incumbia de levar os filhos para passeios ou outras atividades de lazer,
sem compromisso com a saúde, educação, proteção, entre outros, durante o restante do
mês, recaindo as obrigações “chatas” ao guardião e as “atividades legais” ao não guardião,
o que acirrava os conflitos. O autor salienta que, na guarda compartilhada, o genitor que
não detém a custódia física dos filhos não é mero coadjuvante que contribui apenas
financeiramente com o pagamento de alimentos e exerce o direito à visitação, mas sim é
um agente do sistema familiar.
A guarda compartilhada é recomendada por diversos estudiosos do tema, como
Rosa (2018), Grisard Filho (2016), Pereira (2016), mesmo quando existe litígio entre os pais,
pois evita imputar a um deles culpa ou incapacidade, inexistindo um ganhador e um perdedor
da causa judicial. Segundo Cezar-Ferreira e Macedo (2016, p. 32):
[...] o compartilhamento dos pais na criação e educação dos filhos é o desejo
das crianças e adolescentes, seja o casal casado, seja separado ou divorciado,
mantenha outra entidade familiar ou nenhuma, viva no mesmo domicílio ou em
casas separadas. É-lhes importante sentir que ambos os pais cuidam deles e os
protegem, que conversam a seu respeito e lhes dão parâmetros de vida coerentes.
Além disso, criar e educar os filhos e possibilitar sua convivência com pai e mãe,
suas famílias e a sociedade é obrigação legal.

A convivência familiar frequente da criança com ambas as famílias ( materna e
paterna) gera sentimento de pertencimento, mesmo quando precisa se adequar a rotinas,
hábitos e crenças diferentes em cada uma das casas. Ser parte do ambiente e não apenas
visitante é fundamental para sua estabilidade emocional. A criança precisa sentir que é cuidada
e protegida por ambos pais, pois “nos cuidados materiais, físicos e psíquicos contínuos é que
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se vão estabelecer os laços de maternagem e paternagem, constitutivos da parentalidade
psicológica” (CEZAR-FERREIRA; MACEDO, 2016, p. 103).
É certo que os casais recorrem ao Judiciário quando há litígio e não conseguem
definir sozinhos o futuro de sua prole, pois caso não houvesse divergências, não precisariam
buscar por seus direitos. Muitas vezes envolvidos por sentimentos trazidos pelo fim da
conjugalidade, enfrentando dificuldades para compreenderem as mudanças que advém pelo
fim da família anteriormente constituída, os ex-cônjuges acabam criando uma disputa em
relação à guarda dos filhos para provar que um é mais estruturado, mais competente, melhor
cuidador, ou seja, superior.
Cezar-Ferreira e Macedo (2016, p. 37) pontuam que, por vezes, pais e mães usam
de “recursos menos nobres, como alegações de abuso moral e até sexual, e alienação parental,
[...] não percebendo ou não se preocupando o agente com os prejuízos psicoemocionais
provocados nos filhos”. Em muitos casos, o deferimento da guarda unilateral acaba por
acirrar o conflito ao conferir, de certo modo, o poder de decidir sobre a vida do filho a um dos
genitores, enquanto ao outro cabe somente fiscalizar.
Conforme argumenta Pereira (2016, p. 116),
[...] na prática, a guarda compartilhada quebra uma estrutura de poder contida
na guarda unilateral. Além disso, promove a igualdade entre os genitores, não
fazendo nenhum tipo de distinção, menos ainda sobre quem teria melhores
condições para o exercício da guarda, pois, presumidamente, ambos os pais as
têm. Assim, outro tipo de guarda só deverá ser instituído em casos excepcionais.

Um exemplo desta excepcionalidade é garantido pela Lei da Alienação Parental –
12.318/2010 (BRASIL, 2010), a qual estabelece que poderá ser deferida a guarda unilateral
ao genitor que sofre a alienação. Esta questão é controversa, já que a alteração da guarda
ganha caráter punitivo ao suposto alienador e não necessariamente protetivo à criança. Não
adentraremos nessa questão.
Rosa (2018, p. 97) faz importante análise sobre a redação atual do Art. 1.584, § 2º,
dizendo que a lei expressa somente duas situações em que a guarda não será compartilhada,
que são: “(1) quando um dos genitores não estiver apto a exercer o poder familiar; (2) quando
um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja o exercício da guarda dos filhos”. O
autor defende que, não havendo nos autos do processo qualquer das duas situações referidas,
a guarda compartilhada deve ser determinada pelo magistrado, principalmente quando não
houver acordo entre os pais.
O Código de Processo Civil (CPC) (BRASIL, 2015) prevê que deverão ser esgotados
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os meios de solução consensual nas ações de família, com o encaminhamento aos serviços
de mediação ou atendimento multidisciplinar. Nesse sentido, Ávila (2004) refere que tais
serviços buscam proporcionar um espaço de diálogo e reflexão, onde poderão construir um
acordo que atenda ao melhor interesse dos filhos, sob a intervenção e mediação de um terceiro
imparcial e qualificado. Todavia, nas ações que envolvam a guarda, a discussão deveria recair
tão somente quanto à regulamentação das atribuições do pai e da mãe e os períodos de
convivência.
Pereira (2016) refere que é importante a definição de regras em relação ao
período de convivência e atribuição de cada responsável, até mesmo nos casos em que não
haja conflito por ocasião da separação conjugal, tendo em vista que a vida dos indivíduos
é dinâmica e poderão haver interferências futuras de terceiros, como em uma nova união
conjugal de um ou de ambos os pais. Nada impede que, na prática, em comum acordo, os
genitores estabeleçam outras rotinas.
Conforme previsto no § 3º, Art. 1584, do CC:
Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência
sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério
Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe
interprofissional, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai e
com a mãe (BRASIL, 2014).

Para a obtenção dessa orientação técnica, geralmente o magistrado determina
a realização de perícia social ou estudo social nos processos judiciais. Ao contrário do que
se possa pensar, o estudo social não é o documento emitido pelo profissional de Serviço
Social, mas sim um processo de trabalho de uso exclusivo do assistente social, que tem
por “finalidade conhecer e interpretar a realidade social na qual está inserido o objeto da ação
profissional, ou seja, a expressão da questão social ou o acontecimento ou situação que dá
motivo à intervenção” (FÁVERO, 2009, p. 625).
Autores como Mioto (2001) e Pizzol (2005) diferenciam o estudo social da perícia
social, pontuando que esta decorre da solicitação de terceiros (geralmente do judiciário), tendo
como finalidade a emissão de um parecer técnico sobre uma situação específica que poderá
auxiliar em uma decisão. Poderíamos assim dizer que toda perícia social prescinde de um
estudo social, mas nem todo estudo social resultará em um laudo social, que é o documento
fruto da perícia.
Segundo Fávero (2009), o estudo social leva em consideração diversos aspectos da
vida dos indivíduos, como a família, cultura, referências educacionais, o universo do trabalho
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(emprego/desemprego), condições socioeconômicas, políticas públicas e sociais, o território e
a história de vida, dependendo do objeto da ação. É um processo de trabalho caracterizado
pelo registro das informações coletadas por meio dos instrumentais técnicos (entrevista,
observação, visita domiciliar, contato com colaterais, leituras bibliográficas) e emissão de um
parecer, dentro da área do saber do Serviço Social. O profissional possui autonomia para
definir quais e quando os instrumentais técnicos serão utilizados, conforme legislação que
rege a profissão do assistente social e os fundamentos teórico-metodológicos, técnicooperativos e ético-profissionais.
É prerrogativa do assistente social designado para a realização do estudo social
e/ou perícia social definir os meios necessários para atingir a finalidade de sua
ação. É esse profissional que, por uma ação refletida e planejada, define quais
conhecimentos deve acessar e em que nível vai aprofundá-los; se necessita
realizar entrevistas, com quem e quantas pessoas ( por exemplo, com a criança,
o adolescente, o pai, a mãe, outro adulto, responsáveis por escola ou outro
equipamento social que frequentam etc.), se deve realizar visitas domiciliares e/
ou institucionais, se precisa estabelecer contatos variados com a rede familiar e
a rede social, se deve consultar material documental e bibliográfico e quais; etc.
(FÁVERO, 2009, p. 626).

O objetivo e o objeto da ação definem os instrumentais técnicos que serão utilizados,
sempre de acordo com o compromisso ético previsto na Lei nº 8.662/93 (BRASIL, 1993), a
qual regulamenta a profissão, e Resolução CFESS nº 273/93 (CFESS, 1993), que estabelece
o Código de Ética do Serviço Social. Para Mioto (2001, p. 149), a utilização dos instrumentos
“depende tanto das situações que se pretende abordar quanto à habilidade dos profissionais
em utilizá-los. Esta condição depende, também, da competência teórico-metodológica do
assistente social”.
O profissional deve levar em consideração que cada situação é única, singular,
apesar das similitudes que possam aparecer no decorrer da intervenção. A investigação e
análise da realidade social e do cotidiano em que os sujeitos estão inseridos, cada qual com
suas particularidades, devem resultar em contribuição para a promoção e defesa de direitos.
Apesar do estudo/perícia social possuir caráter de prova nos processos judiciais,
não cabe ao assistente social dar o veredito em seu parecer, pois “a decisão em relação a uma
situação processual e/ou à sentença, (...) é de competência do magistrado” (FÁVERO, 2009,
p. 611).
Conforme expõe Pereira (2016, p. 22), os laudos técnicos auxiliam na tomada de
decisões dos magistrados, mas não podem ser considerados uma verdade absoluta, pois
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abordam conceitos de ordem subjetiva e relativa. O autor cita que “a não ser que o caso
concreto traga elementos grosseiramente visíveis sobre um ambiente inadequado de um dos
pais que pretenda a guarda, a tarefa de definir quem é o mais adequado não é nada simples
[...] Afinal, o que é ser uma boa mãe, ou um bom pai?”.
Outra questão igualmente preocupante são as intervenções que, no intuito de
apresentar informações sobre os sujeitos envolvidos no processo judicial, extrapolam os
limites de atuação profissional, invadindo a privacidade das famílias, expondo-as a terceiros
(família extensa, escola ou outros agentes da rede de serviços, comunidade), descrevendo
situações que em nada contribuem para a análise, abordando aspectos relacionados a
outras áreas do saber, não afetas ao social. Freitas (2017, p. 83) faz importante reflexão no
sentido do assistente social não transpor os limites teóricos de análise do Serviço Social,
“pois as questões referentes às condições pedagógicas, físicas ou psicológicas pertinentes
às pessoas envolvidas nas discussões de guarda, bem como noutros processos, não são
objetos de sua perícia”.
No cotidiano do judiciário e das Varas de Família, permeados pelo crescente
acúmulo de atribuições, com demandas que extrapolam a competência do Serviço Social, com
prazos exíguos, não raras vezes, inviáveis de serem cumpridos, os assistentes sociais podem
cair nas armadilhas do imediatismo e da produção de documentos em série, com emissão
de estudos sociais pouco fundamentados e focados estritamente no objetivo institucional
de responder “com quem ficará a guarda das crianças”, quando esta questão, exceto em
alguns casos específicos, já é respondida pela própria legislação que estabeleceu a guarda
compartilhada como regra. O assistente social não pode perder de vista que sua atuação deve
ser sobre as múltiplas expressões da questão social, mesmo que estas estejam encobertas.
Conforme Gois e Oliveira (2019, p. 14), ao assistente social:
[...] cabe capturar as transformações sociais que incidem sobre as famílias e seus
modos de ser pai ou mãe, identificar aspectos que desencadeiam o esgarçamento
dos laços familiares e fomentar a abertura de processos judiciais, além de pensar
novas formas de abordagem.

Nesse aspecto, a intervenção junto a famílias exige que realizemos, muitas vezes, a
reinterpretação da demanda para o estudo social e o planejamento de sua realização, levando
em consideração a perspectiva não invasiva.

163

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

2 O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA NA JUSTIÇA DE
FAMÍLIA
Para ampliarmos a compreensão sobre os limites da atuação profissional do
assistente social nas demandas da Justiça de Família, abordaremos o princípio da intervenção
mínima presente no ECA, no CC e nas diretrizes profissionais.
A intervenção mínima do Estado no Direito de Família é tema controverso, pois não
há estabelecido o limite da interferência estatal na vida privada. O art. 226 da CF (BRASIL,
1988) traz a família como base da sociedade e o Estado como seu protetor. Já o artigo 1.513 do
CC aduz ser “defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão
de vida instituída pela família” (BRASIL, 2002). Ao Estado, porém, é conferido o poder de
intervir no seio familiar quando houver violação de direitos fundamentais.
Nesse sentido, alguns doutrinadores atuais têm defendido ainda a ideia de um
“Estado Mínimo” ou “ultima ratio”, conceito emprestado do Direito Penal, que
ao ser aplicado ao Direito de Família significaria dizer que o poder do estado
deve ser limitado, sendo empregado somente em último caso, quando esgotadas
todas as demais possibilidades de se resolver o conflito de outra maneira (ASSIS,
2018, p. 5).

Conforme defende Pereira (2004, p. 112), “a intervenção do Estado deve apenas
e tão-somente ter o condão de tutelar a família e dar-lhe garantias, inclusive de ampla
manifestação de vontade e de que seus membros vivam em condições propícias à manutenção
do núcleo afetivo”. Fica claro que a interferência do Estado na família deve ocorrer somente em
situações excepcionais, de forma moderada e para garantir a vontade dos próprios membros,
respeitando o direito de autodeterminação e auto-organização.
O CC (BRASIL, 2002), em seu art. 1.634, estabelece obrigações aos pais no
exercício do poder familiar, e o seu descumprimento resulta em medidas e sanções que serão
aplicadas pelo Estado. O ECA (BRASIL, 1990) estabelece que os pais detêm o poder familiar,
sendo incumbidos do dever de criação, guarda e educação de sua prole, de ter seus filhos em
sua companhia e sob seus cuidados, inclusive com transmissão de suas crenças e culturas.
Frente à doutrina da proteção integral da criança e do adolescente instituída no Brasil, Pereira
(1999, p. 14, grifos do autor) expõe que “a proteção, com prioridade absoluta, não é mais
obrigação exclusiva da família e do Estado: é um dever social. As crianças e os adolescentes
devem ser protegidos em razão de serem pessoas em condição peculiar de desenvolvimento”.
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O artigo 100, parágrafo VII, do ECA afirma que na aplicação das medidas de
proteção deve ser levado em conta, dentre vários princípios, o da intervenção mínima: “a
intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação
seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente”
(BRASIL, 1990).
A intervenção das equipes técnicas do judiciário está assim prevista no ECA:
Art. 151. Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições que lhe
forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante
laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de
aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a
imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do
ponto de vista técnico (BRASIL, 1990).

As demandas da Justiça de Família estão focadas principalmente nas situações de
conflitos familiares que emergem após a separação conjugal, como as disputas de guarda e
restrições à convivência com o não guardião. Pereira (1999, p. 49) reforça que:
[...] [a] interferência somente deve ocorrer quando existir violação dos Direitos
Fundamentais de crianças e/ou adolescentes e consequentes danos sociais,
morais e materiais. Esgotadas todas as possibilidades de entendimentos e de
apoio extrajudicial, o Sistema de Justiça deve atuar como árbitro desta disputa
privada.

Com o advento da Lei da Guarda Compartilhada, ficou estabelecido que a guarda
somente não será compartilhada quando um dos genitores manifestar expressamente que
não deseja exercê-la ou quando houver uma situação de risco em que um dos genitores
esteja incapacitado de exercer o poder familiar. Apesar da guarda compartilhada ter sido
incluída pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro no ano de 2008, por meio da Lei
nº 11.698/2008 (BRASIL, 2008), passada mais de uma década não houve grandes avanços
na cultura que coloca a mãe como principal figura de cuidado, sob o argumento da busca por
aquele genitor que “revele melhores condições para exercê-la”, como estava expresso no Art.
1.583, § 2º, do CC (BRASIL, 2002) antes de sua última modificação.
Ao estabelecer a guarda compartilhada como norma e a guarda unilateral como
exceção, o legislador referendou, no Art. 1.584, § 3º, do CC (BRASIL, 2002), o papel das
equipes técnicas interdisciplinares na emissão de laudos que auxiliarão o magistrado e os
pais a estabelecerem as atribuições de cada genitor em relação aos filhos e os períodos de
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convivência, visando a divisão equilibrada do tempo. Enquanto antes do ano de 2014 os
pareceres emitidos em estudos sociais buscavam trazer ao processo judicial informações que
respondessem à questão de qual dos genitores possuía mais aptidão e melhores condições
para exercer a guarda unilateral, resguardando ao outro genitor o direito de visitas, atualmente
o foco de análise deve ser sobre a convivência familiar, com prioridade absoluta para os
interesses da criança e do adolescente e não dos pais.
Os princípios éticos da profissão do assistente social constantes do Código de
Ética Profissional (CFESS, 1993) valorizam o respeito à liberdade e à autonomia dos usuários
dos serviços institucionais, de modo que participem ativamente das decisões que afetem
sua vida. O assistente social precisa ser o intermediador que auxilia os sujeitos na análise
e redimensionamento do litígio, por meio de sua ação socioeducativa, para que busquem
alternativas para resolução dos conflitos, como explica Chuairi (2001). Para tanto, sua
atuação deve buscar a ressignificação do conflito, e não necessariamente a resolução, além
de contribuir para a diminuição da animosidade entre os sujeitos.
O Serviço Social é uma profissão com caráter interventivo e investigativo, que se
apropria de instrumentais técnicos, metodologias e teorias advindas das ciências humanas e
sociais para o seu agir profissional. Guerra (2007) considera que o instrumental técnico utilizado
para a operacionalização da ação profissional deve estar relacionado à intencionalidade do
assistente social, bem como ao projeto da profissão, considerando os determinantes sociais,
políticos e institucionais. A escolha dos instrumentais deve estar relacionada com cada
situação específica apresentada, diante do contexto e realidade, para que se possa alcançar
o objetivo proposto.
A escolha e o manuseio dos instrumentos e técnicas estão intimamente
relacionados aos princípios, métodos, natureza, condições objetivas e objetivos da
profissão, do profissional e da instituição. Esses estão articulados aos interesses de
classe, ou seja, pode-se adotar objetivos articulados com a classe trabalhadora ou
com a classe dominante. Assim, os instrumentos e técnicas devem ser escolhidos
e manuseados à luz dessa direção (SANTOS, 2006, p. 222)

Entendemos que o uso inadequado dos instrumentos e técnicas pode levar o
profissional a um caminho distante do projeto profissional do Serviço Social, ferindo também
o princípio da intervenção mínima.
Para aferir se esta é também uma preocupação dos assistentes sociais do judiciário
catarinense, elaboramos um formulário com algumas questões sobre o uso dos instrumentos
técnico-operativos, o que relataremos a seguir.
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3 OS INSTRUMENTAIS TÉCNICO-OPERATIVOS E OS LIMITES NA
ATUAÇÃO PROFISSIONAL
O cargo de assistente social no judiciário catarinense foi criado no ano de 1972, com
a contratação de duas profissionais para atuarem na Vara de Menores da comarca da capital,
havendo ampliação gradativa do quadro de profissionais, principalmente em decorrência das
mudanças legislativas, como por exemplo a implantação do Código de Menores de 1979 e
do ECA, que previam a realização de estudos de caso, estudo social ou perícia por equipe
interprofissional, conforme resgate histórico apresentado por Pizzol (2005).
Atualmente, o assistente social está presente em todas as comarcas do Estado
de Santa Catarina, na Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA), na Coordenadoria
Estadual da Infância e Juventude (CEIJ) e na Diretoria de Saúde/Junta Médica, contando
com 186 assistentes sociais no quadro de servidores efetivos. Não há no organograma do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) o setor de Serviço Social, estando a maioria dos
profissionais lotados nas direções do foro das comarcas, atendendo demandas processuais
de áreas como família, infância e juventude, execução penal, fazenda tributária, entre outros.
No que tange ao trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais do judiciário
catarinense em processos da área da família, o estudo social ainda é a maior demanda de
trabalho, porém há forte estímulo por parte do TJSC quanto à atuação destes profissionais e
encaminhamento dos processos ao Serviço de Mediação Familiar, instituído pela Resolução
TJ n° 11, de 20 de setembro de 2001, como:
[...] forma de resolução de conflitos, na qual os interessados solicitam ou aceitam
a intervenção confidencial de uma terceira pessoa, imparcial e qualificada, que
permite aos conflitantes tomarem decisões por si mesmos e encontrarem solução
duradoura e mutuamente aceitável, que contribuirá para a reorganização da vida
pessoal e familiar (TJSC, 2001).

A inclusão da atuação como mediador dentre as atribuições3 do cargo de assistente
social é recente, ainda não havendo implantação do serviço na totalidade de comarcas do
Estado. O que se verifica por meio de diversos estudos publicados por assistentes sociais

As atribuições, disciplinadas pela Resolução GP nº 42, de 03 de setembro de 2013 (TJSC, 2013), incluem: Atividades
relacionadas com o auxílio, orientação, coordenação, mobilização, articulação, planejamento, cooperação, estudo social,
perícia social, mediação familiar e demais atividades sociojurídicas pertinentes à profissão, com os servidores do Judiciário e
os usuários da Justiça; Atuar como conciliador ou mediador, por designação da autoridade judiciária a que estiver subordinado.
3
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do Judiciário catarinense4 é um entendimento favorável à prática da mediação em questões
relacionadas à família, por se tratar de um espaço de diálogo, mais ágil e menos burocrático,
onde as pessoas envolvidas podem expor seus conflitos, sentimentos e anseios, com o auxílio
de um mediador.
A atuação do assistente social como mediador não é ponto pacífico entre os
profissionais, havendo posicionamento contrário por parte dos Conselhos Regionais e Federal
de Serviço Social, tendo sido apresentado o Parecer Jurídico nº 24/2016 (CFESS, 2016),
indicando que a postura imparcial exigida pelo Código de Ética do Mediador é contrária ao
Código de Ética do Assistente Social, pois este deve se posicionar frente a qualquer forma
de exploração, opressão ou alienação. Além disso, profissionais de outras áreas podem atuar
como mediadores, desde que capacitados, não sendo uma atribuição específica do assistente
social que, na posição de mediador, precisa se desvincular de sua profissão de origem, ficando
impedido de atuar posteriormente na elaboração de um estudo social. Ao discutir tal questão,
Gois e Oliveira (2019) pontuam que a mediação e a conciliação visam mais a agilização/
celeridade e diminuição da quantidade de processos judiciais do que o acesso da população à
justiça e resolução dos conflitos.
Com o propósito de discutirmos a atuação do assistente social e limites na utilização
dos instrumentais técnicos na elaboração de estudos sociais em processos que envolvem
disputas de guarda de crianças e adolescentes, encaminhamos formulário ao endereço
eletrônico institucional do grupo de assistentes sociais do Poder Judiciário de Santa Catarina,
convidando a responderem aqueles que atuam em tais processos. O total de respondentes
foi de 76 (setenta e seis) assistentes sociais, ou seja, 41% do total de assistentes sociais no
judiciário catarinense.
Primeiramente, para compreendermos a dinâmica do processo de elaboração do
estudo social, desde a determinação judicial pelo magistrado até a emissão do laudo social,
questionamos se costuma ser determinada a realização de estudo social em processos de
guarda, o que foi respondido positivamente por 75 profissionais, quase a totalidade.
Verificou-se que a determinação para realização do estudo social ocorre geralmente
após a audiência de conciliação (76%) ou após sessões de mediação familiar (46%), com
resultados infrutíferos quanto à possibilidade de acordo entre os genitores. Chama a atenção,
porém, o grande número de determinações ocorridas antes da realização de audiência de
conciliação (49%), já que estas ocorrem em fase inicial do processo judicial, quando ainda
Indica-se consultar Pizzol (2009), Pizzol (2012) e Pizzol (2016), na série O Serviço Social no Poder Judiciário de Santa
Catarina, Caderno I, II e III.
4
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não houve tentativas de mediação do acordo e, muitas vezes, a pessoa requerida sequer foi
citada/informada sobre a existência da ação judicial.
O principal indicativo para a determinação do estudo social é a divergência entre
os genitores quanto à modalidade de guarda (74%), enquanto a divergência quanto às
atribuições de cada pai e o período de convivência é verificado somente em 4% das respostas,
o que demonstra que os magistrados não vêm aplicando imediatamente o que estabelece a
legislação quanto à guarda compartilhada, preferindo postergar a decisão, a ser dada após a
apresentação dos laudos técnicos.
Gráfico 1 – Situações que ensejam a determinação de realização de Estudo Social nos processos judiciais de
guarda de filhos

Fonte: Levantamento realizado pela autora junto aos assistentes sociais TJ/SC

Tais resultados indicam a dificuldade da decisão judicial quanto à guarda
compartilhada. Historicamente, a função de cuidado com a prole recaiu sobre a mulher e,
mesmo após seu ingresso no mundo do trabalho, as mudanças quanto às atribuições
maternas e paternas culturalmente impostas sofreram poucas modificações. Ocorre que há
um movimento crescente de pais buscando seu espaço na corresponsabilidade parental,
dividindo esforços na criação, educação e cuidados dispensados aos filhos.
Segundo levantamento mais recente apresentado pelo IBGE (2017), dos divórcios
concedidos em primeira instância ocorridos no Brasil no ano de 2017 entre casais com filhos
menores de idade, em 69,4% dos casos a guarda foi atribuída à mãe, 4,8% ao pai e 20,9%
a ambos (compartilhada). No Estado de Santa Catarina, 67,3% das guardas após o divórcio
foram estabelecidas para a mãe, 7,5% ao pai e 23,4% de forma compartilhada.
Ao analisarmos o § 2º, Art. 1.584, do CC (BRASIL, 2002), o qual estabelece que
será aplicada a guarda compartilhada quando não houver acordo entre pai e mãe e ambos
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estiverem aptos a exercer o poder familiar, se conclui que a questão a ser avaliada pelo
assistente social recai sobre as condições de cada genitor para proporcionar a convivência
familiar e estabelecer comunicação com o outro.
Cezar-Ferreira e Macedo (2016, p. 118) expõem que a guarda compartilhada é
a modalidade ideal por ser aquela que mais se aproxima da guarda conjunta, e “deve ser
buscada intensamente, mas, por si só, não evita alienação parental nem minimiza atritos entre
os pais”. As autoras defendem que a legislação determina a obrigatoriedade da aplicação
da guarda compartilhada, mas não estabelece formas ou sugere condições para que seja
colocada em prática pelos pais. Assim, o papel das equipes técnicas ou dos peritos nomeados
ganha importância substancial para a garantia do direito do melhor interesse da criança e do
adolescente.
Entendemos que não é tarefa do assistente social avaliar a modalidade de guarda
que deve ser aplicada em cada processo judicial, nem mesmo emitir parecer favorável ou
contrário sobre esta questão, pois o dever de “dizer o Direito” é do magistrado, que possui a
atribuição de analisar provas e julgar. Assim, o assistente social, usando os conhecimentos
técnicos e teóricos do Serviço Social, precisa ter a clareza de que o objeto de sua atuação são
as múltiplas expressões da questão social.
Ao questionarmos os profissionais sobre quais as expressões da questão social
costumam analisar para a elaboração do estudo social em processos que envolvam a guarda
de crianças e adolescentes, a predominância de respostas foi em relação ao trabalho/emprego,
acesso à educação formal, saúde, habitação, políticas públicas, bens e serviços, dependência
química, violências intrafamiliares e convivência familiar e comunitária. Alguns assistentes
sociais trouxeram a rede de apoio familiar, o lazer, a desigualdade de gênero e sobrecarga de
trabalho imposta culturalmente à genitora e a história de vida dos membros da família como
questões avaliadas. Tais questões indicam alinhamento com os pressupostos teóricos do
estudo social. Vejamos o que fora respondido por um assistente social que denominaremos
de Profissional A:
Os indicadores que norteiam meu foco de análise nos processos de guarda
são aqueles relacionados às possibilidades das famílias no atendimento às
necessidades de seus filhos: portanto a relação com o trabalho; renda; rede de
apoio familiar; recursos institucionais (acesso à escola, creche, atendimento à
saúde, lazer...); condições de moradia e mobilidade social; formas de exercer a
educação parental; favorecimento da convivência familiar das ascendências
paterna e materna na perspectiva das partes... entre outros específicos da ação
(Profissional A).
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Entretanto, algumas respostas adentram em um campo perigoso, que pode conduzir
o profissional a uma ação preconceituosa, punitiva, culpabilizadora, ou que até mesmo invada
a área de atuação de outras profissões. Um exemplo disso é a análise do que chamaram de
“habilidades nos cuidados pessoais da criança e rotina estabelecida”; “as afinidades/vínculos
afetivos entre os envolvidos”; “as dificuldades de aprendizagem”; “a capacidade protetiva”;
“tempo e motivação para estar e dedicar-se aos cuidados do filho”; “espaço físico adequado”.
Articulando as atribuições profissionais discutidas com o legado da implantação
do Serviço Social na Justiça de Família, pautado no ideário da abordagem individual
do qual herdamos a valorização da técnica e das práticas psicologizantes e
direcionadas para o ajustamento e o controle social de indivíduos e famílias,
concluímos que as particularidade das demandas judiciais nesse espaço, voltadas
para o cotidiano relacional da vida privada das famílias, facilmente podem nos
convocar para as dimensões do litígio, da busca da “verdade”, da culpabilização e
punição (GOIS; OLIVEIRA, 2019, p. 47).

Observamos, ainda, que o conceito de expressões da questão social não possui
entendimento unânime por parte dos profissionais, como analisamos na ambiguidade das
seguintes respostas:
Identifico que a disputa se caracteriza como uma expressão da questão social, pois
entendo que é reflexo da maneira individualista com que a sociedade se reproduz.
Também identifico que as desigualdades nas relações também são expressões da
questão social (Profissional B).
As expressões da questão social na minha comarca não são tão latentes nos
processos de guarda. Aqui o que mais é evidente são os conflitos. No mais
acabamos fazendo uma descrição da realidade socioeconômica de cada um dos
genitores sem muita ênfase porque a maioria o foco é no conflito (Profissional C).

Gois e Oliveira (2019, p. 30-31) chamam a atenção para o fato de que as expressões
da questão social podem não se revelar de imediato, “por estarem veladas pela subjetividade
decorrente do conflito relacional-legal”. Em uma visão simplista, a análise pode recair sobre a
disputa de guarda com o propósito de responder a uma demanda institucional e imediata de
resolução do processo judicial, afastando-se da perspectiva crítica e da “competência teórica
e ético-política da profissão para além da técnico-operativa”, sendo este um desafio para o
assistente social.
Santos (2006, p. 14) descreve claramente que há uma “dificuldade de apreensão
da relação teoria e prática e, consequentemente, da relação entre as dimensões teórico-
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metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas da intervenção profissional”. A autora
afirma que o referencial teórico não só contribui como também é condicionante para a escolha
dos instrumentais técnicos que serão utilizados pelo profissional. Entretanto, o domínio dos
instrumentais capturados das ciências sociais e humanas pelos profissionais de Serviço Social
ainda está aquém das necessidades da profissão, conforme cita:
[...] o assistente social tem dificuldade, dentre outras, de explorar os instrumentos;
de saber, por exemplo, como conduzir uma entrevista, uma reunião ou um
grupo; de diferenciar entre reunião e grupo; de distinguir uma entrevista de um
encaminhamento ou de uma abordagem (SANTOS, 2006, p. 21).

Para a presente pesquisa, indagamos aos profissionais quais instrumentais
técnicos costumam utilizar para a elaboração dos estudos sociais em processos de guarda
e qual sua frequência. Os instrumentais apresentados aos participantes, por entendermos
serem os mais utilizados, foram: leitura processual; visita domiciliar; entrevista individual com
o(s) filho(s); entrevista individual com os pais; entrevista conjunta com os pais; contato com a
rede de saúde; contato com a rede de assistência social; contato com a escola; contato com a
família extensa; contato com vizinhos.
O Gráfico 2 mostra que a leitura do processo judicial é realizada quase na totalidade
dos casos. Este é um dado importante, pois segundo Guerra (2009, p. 705), “a necessidade de
atuarmos sobre a realidade é o que nos conduz ao conhecimento. Não obstante, para intervir,
é preciso conhecer”. A leitura ou pesquisa traz elementos relativos a um dado momento e
espaço, abrindo caminho para a inserção dos demais instrumentos, a partir da intencionalidade
do profissional.
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Gráfico 2 – Frequência dos Instrumentais Técnico Operativos utilizados para a realização do Estudo Social
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Fonte: Levantamento realizado pela autora junto aos assistentes sociais TJ/SC

A visita domiciliar e as entrevistas individuais (com cada pai e com os filhos)
são os instrumentos que predominam no cotidiano daqueles que responderam a pesquisa.
Acreditamos que, ao realizar o estudo/perícia social, o assistente social busca coletar
informações para a construção de um laudo, o que caracteriza uma prática voltada para
a investigação, deixando o objetivo de intervenção em segundo plano. Diante disso, os
instrumentos de caráter individual assumem o protagonismo. E, apesar do superior interesse
da criança, adultos são mais ouvidos que elas. Percebe-se que a entrevista conjunta é pouco
utilizada pelos profissionais, muitos dos quais afirmam nunca fazer uso do instrumento. Alguns
profissionais descreveram utilizar recursos como as oficinas de parentalidade5, técnicas de
constelação familiar6, reuniões com outros serviços especializados.
Nos chamou a atenção o expressivo número de profissionais que afirmam
realizar a visita domiciliar em todos os processos judiciais (24%). Isto porque a escolha dos
A Oficina de Parentalidade é uma iniciativa fomentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem por objetivo
provocar reflexões nos pais e mães que passam por conflitos relativos à ruptura da relação conjugal (TJDFT, 2019).
5

Constelação Familiar é um método psicoterapêutico, criado pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, que estuda padrões
de comportamento de grupos familiares através de suas gerações (IBC, 2019).
6
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instrumentais, exceto a leitura processual para conhecimento do objeto, deve ocorrer após a
reflexão da intencionalidade referida por Guerra (2007). Questões como por quê, para quê,
quando e como utilizar o instrumental devem estar claras, refletidas e planejadas antes do
início da intervenção com os indivíduos, segundo Bessa (2009).
Os profissionais argumentam o uso da visita domiciliar como um meio de conhecer
a dinâmica familiar, a rotina, o ambiente em que estão inseridos, as relações que estabelecem
no cotidiano com a comunidade, o acesso à infraestrutura urbana e de serviços essenciais.
Percebe-se considerável número de respostas no sentido de práticas fiscalizatórias, higienistas
e conservadoras, nas quais os profissionais declaram utilizar a visita domiciliar para verificar o
espaço, higiene e organização da habitação, mobiliário:
Analisar as condições de vida dos sujeitos envolvidos e apreender aspectos
do cotidiano das suas relações, além de identificar se o ambiente proporciona
atendimento às necessidades básicas de uma criança/adolescente, garantindolhe uma convivência digna e saudável. Verifico edificação, organização e higiene,
infraestrutura básica de esgoto, energia elétrica e água encanada. (Profissional D)
Saber as condições de habitabilidade, questões de privacidade, conforto e bem
estar da criança, a dinâmica familiar, o afeto e respeito entre os membros da família
no âmbito domiciliar. Higiene, organização e limpeza da moradia. Verificar se
residem sob o mesmo teto com a criança (Profissional E).
Aspectos socioeconômicos; ambiente, quarto (se a criança ou adolescente dividem
o quarto e que qual pessoa da família), condições de habitabilidade; roupas se
são adequadas ao clima, higiene pessoal e da casa; se a criança for portadora
de necessidades especiais (autista por exemplo) qual o investimento em material
lúdico e pedagógico para incentivo ao reforço escolar; se existe pessoa residente
na casa que possa oferecer risco aos filhos, etc. (Profissional F).

Em sua dissertação de mestrado, Bessa (2009) faz análise da utilização dos
instrumentos e técnicas utilizadas por assistentes sociais do judiciário mineiro, e explica que
a visita domiciliar é frequentemente utilizada pelos profissionais como um método rotineiro,
muitas vezes utilizado como primeiro recurso de intervenção, sem qualquer contato anterior
com o usuário para estabelecer uma espécie de contrato de trabalho, conforme termos de
Vasconcelos (1997 apud BESSA, 2009). A realização da visita domiciliar sem aviso prévio,
com o fim de:
[...] observação da realidade vivenciada pelos usuários, aí se incluindo a infraestrutura do domicílio, a higiene, a forma como as pessoas se organizam e se
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relacionam” demonstra o controle social exercido pelo poder judiciário que,
enquanto instituição, busca fiscalizar, culpar e punir seus usuários. (BESSA, 2009,
p. 103).

Ao adentrar a casa dos sujeitos, o assistente social invade a privacidade e intimidade
daquela família, mexe com a rotina, mobiliza sentimentos que podem ir do alívio à angústia.
Bessa (2009) argumenta que o uso indiscriminado dos instrumentos, sem objetivos claros
e pertinentes, pode produzir efeito contrário ao pretendido, estabelecendo uma relação de
dominação.
No caso específico de processos que discutem a modalidade de guarda dos filhos,
levando-se em consideração as respostas obtidas na pesquisa e o princípio da intervenção
mínima, nos parece pouco apropriada a realização de visita domiciliar em todos os processos,
ainda mais com o argumento de observar aspectos relacionados à organização, higiene,
mobiliário, vestuário.
Alguns questionários foram respondidos com a informação de que a realização
da visita domiciliar ocorre por determinação expressa do magistrado, o que fere a autonomia
profissional respaldada pelo Código de Ética, bem como o princípio da intervenção mínima.
Sabemos que o Poder Judiciário é um espaço conservador de controle social, onde a fiscalização
dos sujeitos sociais é corriqueira; porém, o assistente social precisa se desvencilhar das
armadilhas impostas pela instituição e buscar o exercício de seu trabalho com base em seu
projeto profissional.
A utilização dos contatos com colaterais (família extensa e vizinhos) e rede
de serviços, aí incluída a visita institucional, possui a finalidade de buscar informações
complementares que auxiliem na elaboração do estudo social. Percebemos nas respostas
que a maioria dos profissionais não faz uso frequente do instrumental, além de optar pelo
contato com a escola como principal agente de informação e os vizinhos como último recurso.
Bessa (2009) avalia que a troca de experiências entre profissionais de outras instituições
pode engrandecer o trabalho desenvolvido, buscando soluções conjuntas e viáveis para
cada situação, desde que utilizada com planejamento e critério, da mesma forma que a visita
domiciliar, para não violar direitos em vez de garanti-los. Contatos com qualquer pessoa que
não esteja diretamente envolvida com a situação apresentada somente devem ocorrer quando
esgotadas as possibilidades de obter as informações necessárias por meio dos próprios
sujeitos.
Questionados sobre a possibilidade de o assistente social ferir o princípio da
intervenção mínima durante a elaboração dos estudos sociais, os profissionais trouxeram a
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questão das determinações judiciais em processos nos quais os sujeitos realizam acordos,
algumas vezes durante sessões de mediação familiar, e o judiciário se coloca como fiscalizador,
desmerecendo a capacidade dos indivíduos de decidirem sobre suas próprias vidas.
Sempre me questiono até que ponto podemos interferir nas decisões das famílias
e seus membros. Mesmo quando não há litígio, frequentemente sou chamada
para Estudo Social e emitir parecer sobre a questão. A solicitação sempre parte
do MP, deferida pelo Juiz (Profissional G).
Sim, especialmente nos casos em que as partes já possuem um acordo de como
definir a guarda e convivência com o filho e, mesmo assim, determina-se a
realização de estudo social (Profissional H).
Sim, entendo que o Estado, cada vez mais, tenta controlar as relações familiares,
acreditando que as pessoas não têm capacidade de, por si só, resolverem suas
quizilas. Essa situação acontece cada vez que um ex-casal não consegue decidir
o que é melhor para o filho; ou que apontam dificuldades de diálogo; ou ainda
quando o Estado intervém na família de maneira coercitiva obrigando-os a fazer
tratamento ou até mesmo aceitar a avaliação psicossocial, no qual um terceiro irá
dizer o que é melhor para ela (Profissional I).

As legislações brasileiras são claras quanto aos deveres dos pais, bem como
quanto ao direito de decidirem sobre o cuidado, guarda e educação dos filhos. Isto por si só
seria suficiente para o judiciário intervir minimamente nos conflitos familiares, agindo apenas
como mediador.
Há muitas situações em que somos chamados a atuar simplesmente pela
ocorrência de conflito no que se refere à forma de convívio. Nessas situações
precisamos conhecer toda a realidade familiar e contatar serviços etc. como forma
de “certificar” as informações que as partes juntam aos autos, a fim buscar uma
regulamentação que propicie o convívio mais harmonioso dos filhos com ambos
os núcleos parentais, porém os protagonistas desse arranjo deveriam ser os
próprios interessados, sem a necessidade de expor toda a vida familiar para um
profissional ou mobilizar toda uma rede de pessoas/serviços, como se fizéssemos
uma investigação das alegações de cada um, sendo que estas questões não
interferem na possibilidade de exercerem conjuntamente a guarda dos filhos,
cujo dever e direito já está previsto. Isso acaba acirrando os conflitos em vez de
possibilitar que restabeleçam uma melhor forma de comunicação, como ocorreria
se houvesse mais incentivo às formas de resolução não processuais/litigiosas
(Profissional K).
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Corroboramos o relato do profissional, pois entendemos que o estudo social somente
deve ser determinado quando houver indicativos claros de violação de direitos ou violências
que necessitem da intervenção do Estado como protetor da família. Nessa direção, inclusive,
Fávero (2009, p. 622) cita que “a intervenção do Poder Judiciário junto aos indivíduos, famílias
e grupos sociais, requer uma análise enquanto intervenção do Estado na família”, diante da
dificuldade de se estabelecer os “limites entre o direito à proteção e o direito à privacidade”.
Na verdade, penso que a própria determinação de estudo social, em grande parte
ou talvez a maioria dos processos de família (guarda, divórcio, dissolução de união
estável, alimentos, regulamentação de visitas) fere o princípio da intervenção
mínima, especialmente quando não há indícios concretos de violação dos direitos
da criança ou adolescente. Nestes casos, o estudo social se torna um meio através
do qual o Estado/Juiz/Promotor exerce o controle sobre a vida privada da família,
fazendo do(a) assistente social um profissional-instrumento deste controle
(Profissional J).

Entendemos que a atuação de qualquer profissional no trabalho com as famílias,
quando se dá de forma invasiva, sem planejamento, sem objetivos claros, sem norteador
ético, técnico e metodológico incorre na contramão do princípio da intervenção mínima. Esta
atuação interventiva desconectada de um propósito que priorize o favorecimento do acesso
aos direitos sociais se presta ao viés policialesco, de controle, assistencialista ou autoritário,
que flui na contramão da autonomia e protagonismo dos sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O instituto da guarda passou por alterações legislativas ao longo das últimas
décadas e, atualmente, estabelece a guarda compartilhada como norma. Apesar dessa
modalidade ter sido incluída no ordenamento jurídico há mais de uma década, e ser a mais
indicada por grande parte dos estudiosos do tema, sua aplicação não é prática frequente no
judiciário. O olhar conservador da instituição ainda coloca a mãe como a principal figura de
cuidado, enquanto o pai busca provar que possui condições de exercer a paternagem.
A legislação atual não procura mais responder qual dos pais possui melhores
condições para exercer a atribuição de guardião, já que se pressupõem que ambos os genitores
são capazes, pois detém o poder familiar. Entretanto, cada vez mais as relações sociais são
judicializadas, colocando na mão do judiciário a decisão sobre a guarda e convivência de
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crianças e adolescentes. A mediação e a conciliação são meios não adversariais de resolução
de conflitos, e recomendados pela lei, porém muitos magistrados optam pela determinação
de realização de estudo social para embasar sua decisão.
Ao intervir junto aos sujeitos para buscar elementos para a construção do estudo
social, o assistente social se depara com a questão ética de garantir os direitos sociais sem
adentrar demasiadamente na vida privada dos indivíduos analisados. Ao longo do estudo
realizado, percebemos que não há limites estabelecidos em relação ao princípio da intervenção
mínima do Estado nas famílias, o que reflete diretamente na atuação profissional do assistente
social.
O uso inadequado de instrumentais técnicos, que invadam a privacidade ou
exponham os sujeitos, sem planejamento, domínio da técnica e embasamento teórico, muitas
vezes utilizados por imposição da instituição, acaba ferindo o princípio da intervenção mínima
estatal, retirando dos sujeitos o poder de autocomposição e autodeterminação.
Responder “quem é melhor pai ou mãe” ou “com quem deve ficar as crianças”
não é atribuição do assistente social, visto que o papel de julgar e decidir é do magistrado. A
elaboração de um estudo social que contextualize as relações familiares, o funcionamento e
rotinas do grupo, as mudanças ocorridas após o rompimento conjugal, as relações de poder
estabelecidas, a disponibilidade de cada responsável para cuidar dos filhos, as condições
socioeconômicas, entre outros aspectos, deve ser o foco de análise do assistente social.
Cabe, porém, estabelecer as mediações inerentes à profissão, emitir laudos e relatórios sem
ater-se excessivamente à descrição dos relatos, levando ao processo judicial somente as
informações necessárias para a compreensão da situação, respeitando os princípios éticos
e fundamentando a prática profissional em autores condizentes com o projeto profissional.

REFERÊNCIAS
ASSIS, Paula Alessandra Fernandes. O princípio da mínima intervenção estatal no direito
de família: os limites da intervenção do Estado no poder familiar. JusBrasil, Mogi das
Cruzes, 2018. Disponível em: https://paulaassis1996.jusbrasil.com.br/artigos/646844776/oprincipio-da-minima-intervencao-estatal-no-direito-de-familia. Acesso em: 22 nov. 2019.
ÁVILA, Eliedite Mattos. Mediação familiar: formação de base. Florianópolis: TJSC, 2004.
BESSA, Daniela Aparecida Albuquerque. Serviço Social no Poder Judiciário:

178

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

problematizando a utilização dos instrumentais e técnicas no exercício profissional do
Assistente Social. 2009. 139 p. Dissertação (Mestrado em Serviço Social)–Universidade
Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2009. Disponível em: http://www.ufjf.br/
ppgservicosocial/files/2010/01/danielle.pdf. Acesso em: 14 set. 2019.
BRASIL. Constituição. República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal,
1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
Acesso em: 15 nov. 2019.
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 1990.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 15 nov.
2019.
BRASIL. Lei nº 8.662, de 8 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de assistente social
e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 jul. 1993. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8662.htm. Acesso em: 23 abr. 2019.
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial
da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 23 abr. 2019.
BRASIL. Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008. Altera os arts. 1.583 e 1.584 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para instituir e disciplinar a guarda
compartilhada. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jun. 2008. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11698.htm. Acesso em: 23 abr.
2019.
BRASIL. Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010. Dispõe sobre a alienação parental e altera
o art. 236 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27
ago. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/
l12318.htm. Acesso em: 23 abr. 2019.
BRASIL. Lei nº 13.058, de 22 de dezembro de 2014. Altera os arts. 1.583, 1.584, 1.585
e 1.634 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para estabelecer o
significado da expressão “guarda compartilhada” e dispor sobre sua aplicação. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/

179

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm. Acesso em: 23 abr. 2019.
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial
da União, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 23 abr. 2019.
CEZAR-FERREIRA, Verônica A da Motta; MACEDO, Rosa Maria Stefanini. Guarda
compartilhada: uma visão psicojurídica. Porto Alegre: Artmed, 2016.
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL – CFESS. Parecer Jurídico nº 24/16. São
Paulo, 2016. Disponível em: http://cress-sp.org.br/wp-content/uploads/2016/12/PAR-JUR24-de-2016-2.pdf. Acesso em: 26 set. 2019.
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL – CFESS. Resolução CFESS nº 273/93.
Institui o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais. Brasília, DF, 13 mar. 1993.
Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/resolucao_273-93.pdf. Acesso em: 26 set.
2019.
CHUAIRI, Sílvia Helena. Assistência jurídica e serviço social: reflexões interdisciplinares.
Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo: Cortez, n. 67, p. 124-144, set. 2001.
FÁVERO, Eunice T . Instruções sociais de processos, sentenças e decisões. In: CFESS/
ABEPSS (Orgs.). Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília, DF:
CFESS/ABEPSS, 2009. p. 609-637.
FREITAS, Douglas Phillips. Perícia social e psicológica no direito de família: à luz da Nova
Lei da Guarda Compartilhada e da Alienação Parental. 2. ed. Florianópolis: Voxlegem, 2017.
GOIS, Dalva Azevedo de; OLIVEIRA, Rita C. S. Serviço Social na Justiça de Família:
demandas contemporâneas do exercício profissional. São Paulo: Cortez, 2019.
GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade
parental. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.
GUERRA, Yolanda. A dimensão investigativa no exercício profissional. In: CFESS/ABEPSS
(Orgs.). Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília, DF: CFESS/
ABEPSS, 2009. p. 701-718.
GUERRA, Yolanda. A instrumentalidade do Serviço Social. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

180

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

INSTITUTO BRASILEIRO DE COACHING – IBC. O que é Constelação Familiar. [S.l.], 26 abr.
2019. Disponível em: https://www.ibccoaching.com.br/portal/o-que-e-constelacao-familiar/.
Acesso em: 28 nov. 2019.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Tabela 5.8 - Divórcios
concedidos em 1ª instância, a casais com filhos menores de idade e número de filhos
menores de idade, por responsável pela guarda dos filhos, segundo o lugar da ação
do processo. [S.l.], 2017. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloadsestatisticas.html. Acesso em: 22 set. 2019.
MIOTO, Regina Célia Tamaso. Perícia Social: proposta de um percurso operativo. Revista
Serviço e Sociedade, São Paulo: Cortez, n. 67, p. 145-158, 2001.
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Divórcio: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
PEREIRA, Tânia da Silva. O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de
Janeiro: Renovar, 1999.
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização
jurídica da família. 2004. 157 p. Tese (Doutorado em Direito)–Universidade Federal
do Paraná, Curitiba, 2004. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/
handle/1884/2272/;jsessionid=3399E597E868A792EA9FE2A60E569193?sequence=1.
Acesso em: 14 nov. 2019.
PIZZOL, Alcebir Dal. Estudo Social ou Perícia Social? Um estudo teórico-prático na justiça
catarinense. Florianópolis: Insular, 2005.
PIZZOL, Alcebir Dal (Org). O Serviço Social no Poder Judiciário de Santa Catarina.
Florianópolis: TJSC, 2009. Caderno I.
PIZZOL, Alcebir Dal (Org). O Serviço Social no Poder Judiciário de Santa Catarina.
Florianópolis: TJSC, 2012. Caderno II.
PIZZOL, Alcebir Dal (Org). O Serviço Social no Poder Judiciário de Santa Catarina.
Florianópolis: TJSC, Insular, 2016. Caderno III.
ROSA, Conrado Paulino da. Guarda compartilhada coativa: a efetivação dos direitos de
crianças e adolescentes. Salvador: Editora JusPodivm, 2018.

181

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

SANTOS, Cláudia Mônica dos. Os Instrumentos e Técnicas: mitos e dilemas na formação
profissional do Assistente Social no Brasil. 2006. 247 p. Tese (Doutorado em Serviço
Social)–Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: http://
livros01.livrosgratis.com.br/cp019816.pdf. Acesso em: 22 nov. 2019.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA – TJSC. Resolução GP n° 42, 03 de
setembro de 2013. Florianópolis, 3 set. 2013. Disponível em: http://busca.tjsc.jus.br/
buscatextual/integra.do?cdSistema=1&cdDocumento=5313&cdCategoria=1&q=&frase=
&excluir=&qualquer=&prox1=&prox2=&proxc=. Acesso em: 28 nov. 2019.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA – TJSC. Resolução TJ n° 11, de 20 de
setembro de 2001. Florianópolis, 20 set. 2001. Disponível em http://busca.tjsc.jus.br/
buscatextual/integra.do?cdSistema=1&cdDocumento=171028&cdCategoria
=1&q=&frase=&excluir=&qualquer=&prox1=&prox2=&proxc=. Acesso em: 28 nov. 2019.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT. Oficina
de Divórcio e Parentalidade. Brasília, DF, 2021. Disponível em: https://www.tjdft.jus.
br/informacoes/cidadania/nupemec/convenios-e-credenciamento/oficina_divorcio_
parentalidade . Acesso em: 14 julho 2021.

182

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

ALIENAÇÃO PARENTAL E
SERVIÇO SOCIAL: UMA REVISÃO
SOBRE AS PUBLICAÇÕES BRASILEIRAS

Leonir Martins Pereira

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

ALIENAÇÃO PARENTAL E SERVIÇO SOCIAL:
UMA REVISÃO SOBRE AS PUBLICAÇÕES BRASILEIRAS
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A REVIEW OF BRASILIAN PUBLICATIONS
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RESUMO
Os temas Alienação Parental (AP) e Síndrome da Alienação Parental (SAP), esta última
proposta pelo psiquiatra norte americano Richard Gardner, foram rapidamente difundidos
no Brasil e, em 2010, foi sancionada a Lei n. 12.318 sobre o assunto. Em que pese o fato
de esses temas fazerem parte do cotidiano profissional do assistente social que atua no
judiciário, notam-se mais publicações nas áreas do Direito e da Psicologia sobre o assunto,
sendo, contudo, ainda incipiente a produção de estudos na área do Serviço Social. Diante
disso, este trabalho teve como objetivo revisar as publicações sobre a AP e SAP na área de
Serviço Social, mais especificamente na área sociojurídica. Para tanto, foi realizada busca de
trabalhos que foram publicados no período de 2010 a 2017. Os resultados obtidos mostraram
que os autores não corroboram explicitamente a teoria de Gardner e que vêm questionando a
normativa brasileira e a atuação do(a) assistente social em casos de AP.
Palavras-chave: Alienação Parental. Síndrome da Alienação Parental. Richard Gardner.
Serviço Social.
ABSTRACT
The ThemesParental alienation (AP) and Parental alienation syndrome (SAP), the latter
proposed by the North American psychiatrist, Richard Gardner, were rapidly disseminated in
Brazil and, in the year 2010, the low n. 12.318 on the subject was sanctioned. In which the
O presente artigo foi requisito para o Curso de Especialização em Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário
Contemporâneo – Turma 2018/2019, oferecido aos profissionais do Serviço Social e da Psicologia do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina. O estudo contou com a orientação da Professora Analicia Martins de Sousa − Psicóloga e Doutora em
Psicologia Social pela UERJ.
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themes are part of the professional routine of the social worker who acts in the judiciary, more
publications are noted in the areas of law and psychology on the subject, but still incipient the
production of studies in the area of Social Work. Therefore, this study aimed to review the
publications on the AP and SAP in the area of Social Work, more specifically, in the sociojuridical area. To do so, we searched for papers that were published in the period from 2010 to
2017. The results obtained showed that the authors do not explicitly corroborate Gardner-s
theory, and who have questioned the Brazilian norms and the role of the social worker in
cases of AP.
Keywords: Parental Alienation. Parental Alienation Syndrome. Richard Gardner. Social Work.

INTRODUÇÃO
Os estudos na área de Serviço Social sobre os temas Alienação Parental (AP) e
Síndrome da Alienação Parental (SAP) ainda são incipientes. Segundo Góis e Oliveira (2019,
p.111) “a alienação parental não tem sido suficientemente pesquisada no Serviço Social,
embora faça parte do seu cotidiano profissional”.
Acredita-se que é fundamental investigar como tais temas vêm sendo abordados
no campo do Serviço Social e como o (a) assistente social os manejam em meio às atribuições
que lhe são impostas no âmbito da justiça e nas demandas feitas pelos jurisdicionados. A
ausência de repertório teórico-metodológico sobre o assunto pode deixar o profissional
inseguro quanto a sua atuação na área sociojurídica, levando-o a reproduzir, de forma
acrítica, supostas verdades sobre o assunto. O (a) assistente social precisa considerar que,
nas disputas judiciais, uma das manifestações da questão social é a violação do direito à
convivência familiar de todos os envolvidos.
Considera-se importante entender e problematizar a AP e/ou SAP também a
partir do campo teórico-metodológico e ético-político do Serviço Social, contribuindo, assim,
para uma visão crítica do assistente social na interlocução entre a justiça, a sociedade e sua
intervenção.
Sendo assim, o presente trabalho teve por objetivo revisar publicações da área
de Serviço Social que tratam dos temas supracitados, no intuito de conhecer e identificar
as reflexões de estudiosos que corroboram ou refutam a teoria de Gardner, assim como a
lei brasileira sobre a AP. Também buscou-se verificar o entendimento dos autores acerca
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das demandas dirigidas aos assistentes sociais para identificação de AP e/ou SAP em seus
estudos. Para a realização deste estudo, foram analisados seis artigos que abordam os
temas AP e SAP na área do Serviço Social, encontrados em bases de dados, os quais foram
publicados no período de 2010 a 2017.
Quanto ao referencial teórico, recorreu-se a autores que abordam o histórico e as
problemáticas e distinções referentes à AP e SAP, divulgados no Brasil desde o ano de 2006
(LIMA, 2013), buscando, assim, refletir de forma crítica sobre algumas ideias defendidas por
Gardner e seus seguidores (SOUSA, 2010). Em seguida, é abordada a inserção do Serviço
Social no Judiciário, que é sabidamente o maior empregador de profissionais da área e também
conhecido como agente de controle social e disciplinador dos sujeitos (FÁVERO, 2018;
SILVA, 2012). É a partir de tal inserção que o assistente social é chamado a se manifestar
nos alegados casos de AP e/ou SAP, sendo seu desafio não limitar a intervenção profissional
a uma perspectiva reducionista sobre as problemáticas relacionais no contexto do divórcio
(LIMA, 2016; BATISTA, 2017).
A partir do estudo realizado foi possível perceber que AP deve ser pensada a
partir da construção social das relações familiares. É fundamental que os profissionais, aos
quais são encaminhados os pedidos de avaliação de AP, examinem de forma crítica estas
demandas, afastando-se da abordagem que busca reduzir o foco da intervenção profissional
aos comportamentos individuais e à sua punição.

1 ALIENAÇÃO PARENTAL NO BRASIL: HISTÓRICO E
PROBLEMÁTICAS
Richard Gardner, “psiquiatra e ativista teórico”, como descrevia a si próprio, definiu
a síndrome da alienação parental (SAP) em 1985 e defendeu, sem sucesso, sua inclusão no
DSM-IV (OLIVEIRA; RUSSO, 2017, p. 589). Gardner definiu a SAP como um distúrbio infantil
que se manifesta no contexto do divórcio e disputa de guarda dos filhos. Segundo ele, um dos
pais se utilizaria de todo tipo de artifícios para tentar prejudicar o outro, usando o próprio filho
como arma. Com isso, o psiquiatra criou as categorias de “genitor alienador”, o que faz uma
espécie de campanha de desqualificação contra o outro responsável, e de “genitor alienado”,
o que sofreria as consequências dos ataques (SOUSA, 2010).
No Brasil, os temas Alienação Parental (AP) e a Síndrome da Alienação Parental
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(SAP) vêm sendo discutidos e questionados desde o ano de 2006 (LIMA, 2016). A divulgação
da SAP no país foi promovida pelas associações de pais separados, compostas em grande
parte por homens que não detinham a guarda dos filhos e percebiam sua participação na vida
destes dificultada, muitas vezes, pelas ex-parceiras. Isto porque, na maior parte dos casos
de divórcio, ainda hoje, a mulher permanece com a guarda unilateral dos filhos, cabendo aos
homens o lugar de provedor e “visitante” destes. Nesta esteira, Sousa e Bolognini (2017, p.
173) compreendem que:
[…] os comportamentos de algumas mães guardiãs, consideradas sob a perspectiva
de Gardner como alienadoras, podem ser, na verdade, o resultado de práticas
discursivas que se estendem ao longo dos séculos e, hoje, são objetivadas sob a
designação de síndrome da alienação parental.

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018), ainda há
predominância das mulheres na responsabilidade da guarda dos filhos menores. “Em 2017,
no Brasil, esse percentual atingiu o valor de 69,4%, contudo, sendo inferior ao obtido em
2016, quando era de 74,4%” (IBGE, 2018, p. 6). Uma das justificativas para isso, segundo
Sousa e Brito (2011, p. 272) seria a de que:
Não se pode desconsiderar o fato de que, por vezes, a guarda é atribuída às
mães devido ao entendimento, ainda presente nos dias de hoje, de que estas
seriam portadoras de instinto materno, ou de que mulheres seriam mais aptas e
dedicadas nos cuidados dos filhos.

Porém, alguns pais querem exercer a parentalidade e, na tentativa de conviver de
modo mais próximo com os filhos, acabam tendo que lidar com exigências e impedimentos
estabelecidos pela ex-parceira. Desse modo, incrementam-se os conflitos no Judiciário,
surgindo muitas vezes acusações de abuso sexual contra esses homens. Nesses casos,
percebe-se que, tendo ocorrido ou não o abuso, após a acusação, de certo modo a suspeita
sempre pairará sobre o acusado. Diante disso, na busca pelo direito à convivência familiar,
conforme evidencia Sousa (2010), as associações de pais separados, já citadas, optaram por
intensificar a promoção da SAP no Brasil, fato que pode ter contribuído para relegar a um
segundo plano as discussões e a divulgação da guarda compartilhada na sociedade.
Como modo de se defender daquelas alegações de abuso sexual infantil, muitos
homens argumentam que estão, juntamente com os filhos, sendo vítimas de alienação
perpetrada pela ex-parceira. Com isso, muitas mulheres são vistas como algozes, vingativas,
desequilibradas e malvadas. Em outros termos, de um lado, a mãe acusa o pai de abuso e, de
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outro, o pai acusa a mãe de AP. Essa situação tem levado a que, diante da não comprovação da
alegação de abuso de pai contra filhos, mães sejam declaradas no judiciário como alienadoras.
De acordo com Oliveira e Russo (2017, p. 589), o “[...] diagnóstico da síndrome de alienação
parental pode tornar-se, neste panorama, prova central da inocência do acusado. Sem ele, o
pai pode retornar à condição de réu de crime hediondo”. Assim, numa perspectiva polarizada
e reducionista, as situações de conflito na família pós-divórcio passam a ser apreendidas por
meio das lentes da falsa denúncia ou da AP. Uma das consequências disso é que:
[...] a família em litígio se tornará objeto de controle e intervenção por parte do
Estado, e aos pais caberá não só se defender da acusação de alienação parental
como também comprovar sua sanidade, o que certamente contribuirá para
fomentar disputas (SOUSA; BRITO, 2011, p. 274).

Nesta esteira, entende-se que a teoria da SAP acaba limitando o entendimento
sobre a complexidade das situações de intenso litígio conjugal. E, assim, o conflito da família
perde o significado, é transmutado para AP e passa para uma disputa judicial. Por isso,
atualmente, a lei brasileira e a teoria de Gardner estão sendo alvo de ataques de movimentos
de mães e profissionais no Brasil, pois resta a dúvida de que apontar um pai ou uma mãe
como alienadores, e puni-los, encerrará o sofrimento da criança envolvida no litígio conjugal.
Sousa (2010) aprofundou o estudo sobre a temática da AP, desconstruindo algumas
afirmações feitas por Gardner e seus seguidores. Segundo a autora, não há comprovação
científica nas afirmações de Gardner. Para Sousa (2010), não existe rigor científico nesta
teoria e há escassez de debates e estudos acerca do conceito de síndrome de alienação
parental. De acordo com Sousa e Brito (2011, p. 274),
[...] no contexto nacional, a ausência dessas discussões sobre a teoria proposta
por Gardner veio prejudicar o surgimento de possíveis reflexões e debates sociais,
contribuindo para que o assunto fosse difundido como verdade inconteste.

Ainda, conforme Sousa e Brito (2011), diferentes fatores podem influenciar a
convivência da família pós divórcio, como por exemplo: a idade, sexo, desenvolvimento
cognitivo, aspectos desconsiderados por Gardner. O ser humano possui uma diversidade e
complexidade de comportamentos que não podem ser simplesmente reduzidos na descrição
de transtornos ou doenças. Quando se coloca o problema na criança, identifica-se a criança
como problema e todo o contexto da família é deixado de fora. O fato de um filho rejeitar um
dos genitores pode ser atribuído a diversos fatores como, por exemplo: aos conflitos entre
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os ex-cônjuges; a uma vulnerabilidade da própria criança; à visita que não é agradável para a
criança; às características do genitor; à família extensa; ao profissional alinhado com uma das
partes; ao alinhamento com um dos genitores, entre outros. Percebe-se que vários fatores
podem ser elencados a fim de analisar os motivos que levam os filhos a rejeitar um dos
genitores e a se alinhar ao outro. É preciso também considerar que existem vários estudos na
área de Psicologia sobre crianças e jovens em famílias após o divórcio. Sousa (2010, p. 108)
observou em sua pesquisa que:
[...] fica evidente o quanto a teoria de Gardner, seguida por outros autores,
engendra uma visão determinista, pois é limitada com relação ao comportamento
dos atores sociais, os quais têm ignorada a sua singularidade, sua capacidade de
desenvolver suportes em meio a situações de conflito e sofrimento.

Gardner, em sua teoria, desconsiderou que a separação conjugal traz transformações
nas relações familiares, e sua prioridade é apontar um genitor como culpado e puni-lo,
reduzindo, assim, suas análises aos comportamentos individuais na família. Segundo Lima
(2016), os discursos sobre a SAP, ancorados nas teses de Gardner, se mostram esvaziados,
sem ir além do litígio e da vingança de um genitor em relação ao outro.
Sousa (2010, p. 190) compreende que, na teoria de Gardner, “[…] os comportamentos
de pais e filhos nas situações de litígio conjugal são vistos exclusivamente como resultados de
patologias, que serão identificadas por meio de avaliações individuais”. Assim, enfatiza que:
[…] não se nega que em algumas situações possa haver patologias envolvidas, ou
mesmo comportamentos exagerados por parte de alguns genitores. No entanto,
observa-se que, atualmente, as situações que envolvem litígio sobre a guarda
e visitação de filhos passam a ser associadas à existência de uma síndrome
(SOUSA, 2010, p. 190).

Além disso, toda a promoção em torno da teoria de Gardner revela uma relação
intrínseca com a medicalização dos comportamentos. Sousa e Brito (2011, p. 271) referem que,
“[...] conforme os escritos de Gardner, havia uma expectativa de que a SAP fosse incluída na
revisão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-V, pela Associação
Americana de Psiquiatria”. Vale lembrar que, incluir esta categoria no referido manual, pode
ter o objetivo de disponibilizar novos medicamentos no mercado, a exemplo da medicalização
de muitas crianças em todo o mundo que já vem acontecendo. Neste sentido, Sousa e Brito
(2011, p. 271) defendem que:
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O rótulo de síndrome ou enfermidade mental, em realidade, pode ser uma forma
de aprisionar os indivíduos em um diagnóstico, quando os seus comportamentos
passam a ser vistos exclusivamente como resultado de uma patologia.

Ou seja, a SAP prioriza a busca por transtornos psicológicos individuais. Entretanto,
existem vários problemas nas relações familiares e, nem por isso, são categorizados como
uma doença. Conforme Sousa (2010), essa insistente afirmação de Gardner a respeito da
síndrome não tem base científica e isto impossibilitou que ele conseguisse incluir a AP no
DSM-IV.
Ressalta-se que, mesmo sem textos baseados em comprovação científica e mesmo
não sendo a “síndrome” incluída no DSM-IV, no Brasil foi criada uma lei sobre AP. Conforme
Sousa e Bolognini (2017, p. 177), “embora a SAP não tivesse sido até então objeto de estudo
da psiquiatria, da psicologia ou de outro campo de saber no Brasil [...]”, as associações de pais
separados se dedicaram intensamente a difundir o assunto no Brasil. Lima (2016) ressalta que
o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) não participou do debate acerca da aprovação
desta lei e, ainda assim, o Serviço Social tem sido chamado a opinar. No ano de 2010, foi
sancionada pelo presidente da república a Lei 12.318/2010 sobre AP. Esta lei definiu como
ato de alienação parental:
[...] a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente
promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham
a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que
repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de
vínculos com este (BRASIL, 2010).

A lei também enumera, em seu artigo 6º, formas exemplificativas de AP, e prevê
medidas judiciais específicas, as quais o juiz poderá utilizar contra o chamado alienador.
Dentre tais medidas, destacam-se: a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente,
o pagamento de multas, a inversão da guarda, a determinação da guarda compartilhada e a
suspensão da autoridade parental, dentre outras. Neste sentido, Sousa (2010, p. 177) aponta
que:
[…] as medidas sugeridas, visando proteger a criança, podem, em realidade,
ocultar uma outra forma de violência contra a própria criança, causando a ela
ainda mais sofrimento. É preciso levar em conta que qualquer medida tomada
contra os pais implicará consequências aos filhos.

Vale citar que a Lei n.12.318/2010 ainda traz determinações quanto à atuação
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de profissionais ou das equipes multidisciplinares, exigindo habilitação comprovada em AP. A

normativa dispõe sobre a realização de perícia psicológica ou biopsicossocial, a ser determinada
pelo juiz em casos em que há indícios de ato de AP. Conforme o artigo 5º, § 2º: “A perícia
será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer
caso, aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de
alienação parental” (BRASIL, 2010). Na referida lei, são também elencados vários itens a
serem considerados nas avaliações por esses profissionais:
[...] exame de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da
separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e
exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual
acusação contra genitor (BRASIL, 2010).

Para Lima (2016, p. 80), “A aprovação da lei da alienação parental ratifica as formas
de controle por parte do Estado”. E cabe ressaltar o fato de que a lei enquadra a família numa
perspectiva de vitimização:
Em outras palavras, o guardião seria vítima de sua doença, a criança – que sofreria
da síndrome de alienação parental – seria vítima do alienador, enquanto o pai
alienado seria vítima da situação e do afastamento que lhe fora imposto (SOUSA;
BRITO, 2011, p. 275).

A legislação brasileira embarcou na lógica da SAP e se apropriou da AP para fazer
a inversão da guarda, acabando por simplificar e banalizar as questões que envolvem o litígio
conjugal. Entende-se que esta normativa brasileira tem seu enfoque individual psicológico
sobre o litígio e não na complexidade e dificuldades vividas pelos genitores e os filhos. Não se
pode negar a crença, em nossa cultura, de que punir é a melhor forma de resolver os conflitos.
Porém, é preciso ter cautela para não cair na armadilha de enquadrar tudo como se fosse
AP e virar numa máquina de punição. Segundo Sousa e Brito (2011, p. 279), “[...] é preciso
lembrar que qualquer medida adotada contra os pais terá repercussões nos filhos”. Além
disso, entende-se que é preciso questionar qual a influência do rótulo “AP” na compreensão
e no tratamento do sofrimento resultante do litígio conjugal e, ao mesmo tempo, apontar e
problematizar outros fatores que podem contribuir para o surgimento e a extinção das alianças
parentais no pós-divórcio.

191

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

2 O SERVIÇO SOCIAL NO JUDICIÁRIO
No Brasil, a profissão de Serviço Social é regulamentada pela Lei n. 8.662/1993
e os artigos 4° e 5° tratam, respectivamente, das competências e atribuições privativas de
profissionais do Serviço Social. Além disso, os assistentes sociais também devem assumir
uma posição ético-política, sendo esta um preceito consubstanciado no Código de Ética de
1993 (CFESS, 2012). A profissão de Serviço Social teve suas origens no conservadorismo,
aliada aos interesses da classe dominante. A profissão esteve em constante desenvolvimento
ao longo do tempo e se estruturou nos movimentos e nos debates da sociedade. Após uma
ruptura com o conservadorismo, a profissão construiu um projeto profissional com base na
questão social. “O Serviço Social brasileiro construiu, um projeto profissional que o coloca em
uma perspectiva de resistência à exploração capitalista” (BORGIANNI, 2013, p. 430).
Conforme Netto (2009), no Brasil, a construção do projeto ético-político do Serviço
Social foi iniciada na transição da década de 1970 à de 1980. Segundo Batista (2017, p. 332),
este aspecto conservador que “[...] somente começou a ser questionado no seio da profissão
nas décadas de 1950 e 1960, deixou marcas de uma herança conservadora que ainda se faz
presente no interior da categoria”.
Ainda que o conservadorismo tenha deixado marcas na profissão, o trabalho do(a)
assistente social tem por objetivo responder às demandas postas pelos diferentes segmentos
da sociedade, atuando sobre interesses contraditórios e assumindo uma posição ético-política,
conforme o Código de Ética da profissão. Nesse sentido, Batista (2017) explica que:
O projeto de profissão defendido majoritariamente pela categoria traduz uma
tomada de posição quanto à recusa das desigualdades, exclusão, arbítrio,
autoritarismo e preconceito que acompanham a sociedade liberal contemporânea
e que apresentam a realidade como algo inevitável e natural (BATISTA, 2017,
p. 332).

Ainda sobre este projeto, Borgianni (2013, p. 430) explica que ele está difundido
na “[…] perspectiva crítica e ontológica de análise da realidade social, tendo como pressuposto
que a sociedade burguesa gera limites intransponíveis para se alcançar a real emancipação
do ser social”.
Conforme o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2014), o Poder Judiciário
é o maior empregador de profissionais do Serviço Social e a intervenção profissional tem
se dado em maior escala na justiça estadual. Fávero (2018) aduz que as requisições para
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o Serviço Social no judiciário são múltiplas, complexas e desafiadoras e não se resumem
ao campo processual. O Serviço Social está no bojo da luta pela democratização do Estado
brasileiro, e o assistente social, sendo funcionário deste Estado, acaba sendo colocado diante
de muitas ambiguidades. Para Silva (2012, p. 144), a área sociojurídica “[...] pode ser delineada
enquanto espaço de correlação de forças onde o Estado, através de determinadas instituições,
efetiva a coerção, o controle social e o disciplinamento dos sujeitos sociais”. Nesta esteira, o
CFESS orienta que:
Assistentes sociais devem ter clareza que o Direito Positivo, por possuir um caráter
de classe, impõe a defesa dos interesses da classe dominante e, portanto, seja no
acesso ao complexo aparelho de justiça burguês, e mesmo nos instrumentos de
convencimento de seus operadores, a lógica da defesa da classe dominante se
faz presente (CFESS, 2014, p.18).

Conforme Iamamoto (2012), o assistente social que atua no âmbito do judiciário,
por meio dos estudos sociais, adentra aos conflitos familiares por intermédio do Estado. E
complementa o CFESS (2014, p. 24): “o estudo social é, historicamente, a maior demanda de
atribuição ao/à assistente social no sociojurídico”. No entendimento daquela autora, o estudo
social tem peso importante na viabilização de direitos sociais. Nas suas palavras:
[...] o estudo social e a elaboração conclusiva de laudos periciais, a articulação
de recursos sociais e encaminhamentos sociais – entre outras atividades e
instrumentos técnicos – interfere na viabilização dos direitos, oferecendo ao juiz
alternativas de aplicabilidade da sentença (IAMAMOTO, 2012, p. 62).

O estudo social é uma atividade fundamental e um dos instrumentos mais utilizados
no trabalho dos assistentes sociais do judiciário. Conforme Fávero (2007), o estudo social é de
domínio específico e privativo do(a) assistente social e “[...] tem por finalidade conhecer com
profundidade, e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social,
objeto de intervenção profissional - especialmente nos seus aspectos sócio econômicos”
(FÁVERO, 2011, p. 42). A autora também esclarece que:
No desenvolvimento do estudo social se faz necessário o entendimento, pelo
profissional, de que na intervenção não lhe cabem atribuições inquisitoriais, com
vistas à confissão ou à “verdade” do “fato” gerador do processo para, no caso do
Judiciário, subsidiar eventual punição ao acusado de um crime, ou a garantia ou
não de um direito (FÁVERO, 2011, p. 69).
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Para a realização do estudo social, o assistente social utiliza-se de procedimentos
metodológicos tais como: análise dos autos, entrevistas, leitura complementar, visitas
domiciliares, escuta qualificada, entre outros. Conforme Mioto (2001), a escolha dos
instrumentos operativos é de competência e responsabilidade do profissional. Todos estes
procedimentos se efetivaram a partir do referencial ético-político, teórico-metodológico e
técnico operativo dos profissionais do Serviço Social. Esses referenciais, de acordo com Fávero
(2009, p. 11), “[...] caracterizam e fundamentam a intervenção [ profissional] nesses espaços e
a elas se somam os conhecimentos relativos às particularidades e às especificidades de cada
área de intervenção”. Neste sentido, os procedimentos metodológicos utilizados possibilitam
decifrar as situações que se apresentam em consonância com as prerrogativas profissionais
e os princípios éticos que norteiam a profissão.
Algumas das requisições feitas aos assistentes sociais do judiciário nem sempre
estão em sintonia com suas contribuições e competências, e o objetivo profissional do
assistente social pode divergir dos objetivos da instituição. Porém, ainda assim, é preciso
resguardar a especificidade do Serviço Social. Borgianni (2013, p. 439) aduz que a atuação
de um assistente social “[…] não pode estar a serviço da culpabilização, da vigilância dos
comportamentos ou dos julgamentos morais”. Neste sentido, Fávero (2018, p. 52) argumenta
que é urgente que se façam debates e reflexões sobre requisições conservadoras. Conforme
Batista (2017, p. 335), “[...] para que possamos intervir de maneira qualificada é preciso
ultrapassar o imediatismo, a fragmentação, o senso comum e a falta de criticidade que fazem
parte da dinâmica da cotidianidade”.

2.1 As/os Assistentes Sociais e as Alegações de Alienação Parental
A profissão de Serviço Social é perpassada por muitos desafios na área
sociojurídica, dentre eles está a AP, que alcança a prática dos assistentes sociais no âmbito
jurídico. O estudo da AP no Brasil tem sido largamente discutido, sobretudo no âmbito da
Justiça (SOUSA, 2010), sendo a maior parte dos estudos referida ao campo da Psicologia e
do Direito. Conforme Lima (2016, p. 134),
Muitos profissionais, sobretudo do Direito, descrevem e se posicionam sobre
a AP, um tema tão complexo e de caráter subjetivo, com bastante convicção,
sem, entretanto, estabelecer relações com a perspectiva dos direitos humanos
à convivência familiar, apontando apenas os aspectos jurídicos que envolvem a
AP.
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Com relação aos profissionais da Psicologia, Lima (2016) verificou que a tendência
em parte dos estudos tem sido idêntica à do Direito, no que tange às afirmações sobre os
prejuízos psicológicos. Porém, na área de Serviço Social, os estudos referentes a este tema
ainda são raros, em que pese o fato de o tema ser divulgado no judiciário desde meados dos anos
2000, especialmente pelas associações de pais separados, como anteriormente mencionado.
Góis e Oliveira (2019, p. 112) afirmam que estas demandas, cada vez mais recorrentes no
judiciário, têm maximizado “[...] as inquietações a respeito de nossa particularidade profissional
sobre o tema, vinculadas ao nosso projeto ético-político”. Nesse sentido, importa mencionar
pesquisa empreendida por Batista (2017), assistente social do Tribunal de Justiça do Espírito
Santo, a qual destaca que:
As situações que envolvem acusações de alienação parental apresentam-se como
desafio às (aos) profissionais do Serviço Social, tendo em vista que a realidade é
algo extremamente mutável e que tais mudanças vêm impactando de modo a
flexibilizar as relações familiares (BATISTA, 2017, p. 339).

Conforme Lima, doutora em Serviço Social e assistente social do Tribunal de Justiça
de São Paulo, em pesquisa sobre AP, sabe-se que a “[...] maioria dos autores que abordam
a SAP destaca que cabe ao Poder Judiciário evitar que esta síndrome prejudique e afete
o desenvolvimento da criança e do adolescente” (LIMA, 2016, p. 71). A autora indica que
estas situações requerem dos profissionais do Serviço Social um olhar e uma escuta atentos,
que possibilitem compreender os motivos ou os impasses que levaram aquelas pessoas a
buscarem o Judiciário. Nesta esteira, Batista (2017, p. 349) explica que:
[...] a(o) assistente social deve trazer à tona os processos sociais relacionados
ao convívio, à construção dos laços familiares comunitários, à possibilidade de
acesso dos indivíduos e família às políticas públicas e a história de vida dos
envolvidos, a fim de que possibilitem uma percepção mais ampliada da questão
pela autoridade judiciária para a tomada de decisão que melhor atenda aos
interesses dos envolvidos, sobretudo de crianças e adolescentes.

Batista (2017) também aduz que não se pode ignorar a interferência do Judiciário
na vida das pessoas e que o assistente social é chamado a se manifestar em alegados casos
de AP, assegurando ao juízo se há ou não indícios dessa nomeada conduta, definida na Lei
n.12.318/2010. Como já apontado, a referida lei elenca um rol de comportamentos e atitudes
que indicariam a AP e prevê que os profissionais tenham capacitação específica para tal.

195

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

Contudo, não especifica o papel do(a) assistente social, uma vez que aborda a realização de
perícia psicológica e/ou biopsicossocial. Entende-se que, diante desses impasses, é importante
que o assistente social esteja atento ao significado social de sua intervenção profissional, a
fim de evitar uma visão distorcida da realidade. Neste sentido, Lima (2016, p. 60) afirma que:
Um assistente social, por exemplo, que reproduz em sua prática profissional a
ordem pré-estabelecida, sem questionar as implicações, pode estar, consciente
ou inconscientemente, dirigindo suas ações para uma direção contrária ao
desenvolvimento do projeto ético-político da profissão.

Ainda nesta vertente, Sousa (2010), que é pesquisadora do campo da Psicologia,
ressalta a necessidade do olhar crítico e reflexivo dos profissionais sobre a AP, bem como
sobre a judicialização e patologização dos comportamentos e das relações. Desse modo, eles
não limitam sua prática profissional ao esquadrinhar os comportamentos de mães e pais na
busca por atos de AP.
Assim, entende-se a importância de se promover o debate interdisciplinar com
outros campos de saber, de agregar conhecimentos por meio de cursos de aprimoramento,
formações e capacitações. Apenas a experiência, distanciada do pensamento crítico e éticopolítico, não basta para direcionar as ações do(a) assistente social. Com base no pensamento
de Lima (2016), pode-se refletir que o assistente social que desconhece as problemáticas que
envolvem o tema AP no Brasil, atuando amparado basicamente em certo senso comum − a
partir do qual se irradiam atualmente grande parte dos discursos sobre o assunto, acrescentase −, corre o risco de deduzir que dada situação “é” AP. Desse modo, o profissional deixa
de contribuir para os direitos dos jurisdicionados, ao mesmo tempo em que concorre para
fragilizar sua atuação. Nas palavras da autora:
Quando nos remetemos ao fenômeno da alienação parental, que tem sido
largamente propagado no âmbito das disputas litigiosas, consideramos que nós,
assistentes sociais, devemos ter o cuidado e o olhar crítico que esta questão exige a
fim de que práticas imediatistas não demarquem nossos estudos e comprometam
a qualidade de nossos laudos (LIMA, 2016, p. 129).

Complementando tal perspectiva, Batista, (2017, p. 339) afirma que “[...] é
indispensável à (ao) profissional retornar aos aspectos teórico-metodológicos, ético-políticos
e técnico-operativos, a fim de ( re)estabelecer a ligação com o conteúdo profissional que nos
orienta”.
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Importa assinalar que a resolução das situações nomeadas como AP não depende
somente do(a) assistente social, pois este(a) é somente mais uma peça na engrenagem, é parte
do sistema que funciona sob a lógica do capital. A questão, conforme Lima (2016, p. 147), “[...]
é o profissional ter convicção de que o laudo deve ser elaborado sempre na perspectiva da
viabilização de direitos e não como um instrumento de punição”. Conforme esta pesquisadora,
é preciso partir do princípio de que a AP se refere à convivência familiar e o posicionamento a
ser adotado em termos de discussão e de produção de conhecimento no Serviço Social deve
ter em vista a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente.
Com base no exposto, considera-se que a ausência de estudos sobre o assunto
na área pode deixar o profissional sem recursos teórico-metodológicos diante das demandas
sobre AP, cada vez mais frequentes na área sociojurídica. Desse modo, entende-se que é
fundamental a realização de tais estudos, possibilitando ao profissional estar preparado
teórica e tecnicamente, a fim de não apenas identificar possíveis violações de direitos, mas
também propor alternativas (LIMA, 2016).

3 METODOLOGIA
Sendo assim, o presente trabalho teve por objetivo identificar e analisar algumas
publicações da área de Serviço Social que tratam do tema da AP, com o intuito de conhecer
e identificar se os autores dos artigos corroboram ou refutam a teoria de Gardner e a lei da
AP. Também buscou-se verificar se os autores acreditam que os assistentes sociais devem
identificar a AP em seus estudos. Para isto, foram analisados seis artigos que tratam do
tema AP e Serviço Social no contexto sociojurídico, encontrados em bases de dados, os quais
foram publicados no período de 2010 a 2017. Salientamos que não foi objetivo deste estudo
apontar possíveis falhas.
De modo a alcançar o objetivo proposto, optou-se por utilizar a abordagem
qualitativa, com objetivos exploratórios, de corte transversal. De acordo com Creswell (2007, p.
187), “quanto mais complexa, interativa e abrangente a narrativa, melhor o estudo qualitativo”.
Godói e Balsini (2006) argumentam que a pesquisa qualitativa não busca regularidades, mas
sim compreender o que levou os agentes a agir como agiram. A pesquisa exploratória tem
como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, e é recomendada em
pesquisas qualitativas (RICHARDSON et al., 2012). Os estudos transversais fornecem um
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panorama dos elementos em um dado ponto no tempo (HAIR JUNIOR et al., 2005).
A partir disso, foi realizado levantamento de artigos sobre AP, publicados na
área de Serviço Social. O estudo, com delineamento de pesquisa documental, definiu
como universo o material disponibilizado pública e eletronicamente nos seguintes bancos
de dados disponíveis na Internet: SciELO (Biblioteca Eletrônica de Periódicos Científicos
Brasileiros); Portal Regional da BVS (Rede de Integração de Fontes de Informação em
Saúde na América Latina e Caribe); Periódicos CAPES (biblioteca virtual que disponibiliza
a produção científ ica internacional a instituições de ensino e pesquisa no Brasil); SIBiUSP
(Sistema Integrado de Bibliotecas da USP); e Google Acadêmico. Conforme Gil (2009), as
fontes documentais proporcionam dados em quantidade e qualidade suficiente para evitar
a perda de tempo.
A pesquisa foi realizada inserindo-se as expressões “Alienação Parental Serviço
Social”, “Alienação Parental Assistente Social”, “Serviço Social Alienação Parental” e
“Assistente Social Alienação Parental” no campo de busca. Ressalta-se que foram excluídos
resultados que correspondiam a artigos estrangeiros, assim como teses, dissertações
e monografias. As buscas foram realizadas no período de junho a agosto de 2019.
Primeiramente, pesquisou-se nas bases de dados SciELO e BVS, e foi encontrado o mesmo
artigo, “A atuação da/o assistente social nos casos de alienação parental”, da autora Thais
Tononi Batista. Nas bases de dados de Periódicos CAPES e SIBiUSP também não foram
encontrados artigos.
Considerando o resultado alcançado naquelas bases de dados, optou-se por
realizar uma busca no Google Acadêmico que, apesar de não ser considerado uma base
consolidada, é bastante utilizada no meio acadêmico. Nessa busca, foram encontradas 14
publicações, além do artigo já citado. A partir de uma análise preliminar, foram eliminadas
publicações que não preenchiam os requisitos apontados anteriormente. Foi estabelecido
corte longitudinal, que compreendeu os anos de 2010 até 2017. Os artigos selecionados
(total de seis) foram analisados e categorizados, conforme demonstra o Quadro 1.
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Quadro 1 – Artigos selecionados

PUBLICAÇÃO

ANO

Revistas Eletrônicas da

Universitário Antônio
Eufrásio de Toledo de
Presidente Prudente – SP

AUTORES

Alienação Parental: Um

Toledo Prudente, Centro
1

TÍTULO

2010

Vanessa Oliveira e Silva

Desafio ao Assistente
Social na Vara da Infância e

Juliene Aglio de Oliveira

Juventude

Revistas Eletrônicas da
Toledo Prudente, Centro
2

Gisele Dayane Milani
A Alienação Parental e a

Universitário Antônio

2012 Intervenção do Assistente

Eufrásio de Toledo de

Social no Judiciário

Poliana Rodrigues Santos

Presidente Prudente – SP

Luci Martins Barbatto Volpato
Alienação Parental e a Atuação

3

Revista Âmbito Jurídico

2013 do Assistente Social para o

Edna Fernandes da Rocha Lima

seu Enfrentamento

4

Revistas Eletrônicas da

A Intervenção do Assistente

Toledo Prudente, Centro

Social Frente à Demanda

Universitário Antônio

Maria Da Lapa Silvestre Borges

2014 de Alienação Parental no

Eufrásio de Toledo de

Judiciário – Comarca de

Presidente Prudente – SP

Regente Feijó – SP

Tassiany Maressa Santos Aguiar

Revista Socializando,
Faculdade do Vale do
5

Jaguaribe, CE – FVJ,
vinculada ao curso de

O Assistente Social do

Ivana Celia Franco Paião

2016 Judiciário no Contexto da
Alienação Parental

Claudia de Souza Paulino

Serviço Social da instituição
Atuação da/o Assistente
6

SciELO

2017 Social nos Casos de Alienação Thais Tononi Batista
Parental
Fonte: Dados da pesquisa.
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4 ANÁLISES E RESULTADOS
No exame dos artigos foram levados em conta os seguintes aspectos: os artigos
que corroboram ou refutam a teoria de Gardner e a lei da AP e qual seu entendimento sobre o
trabalho dos assistentes sociais em relação à AP. Primeiramente, foi realizada a leitura analítica
e integral de cada um dos trabalhos, e os resultados foram apresentados de forma descritiva
para uma melhor compreensão dos dados. Cabe enfatizar que todos os artigos selecionados
são da área do Serviço Social e o tema abordado é a AP no contexto sociojurídico.

4.1 Corroboram ou Refutam a Teoria de Gardner
Primeiramente, os artigos foram analisados com o objetivo de verificar se os autores
corroboram ou refutam a teoria de Gardner sobre a SAP.
Observou-se que, nos artigos 1, 3, 4 e 5, os autores não corroboraram, mas também
não refutaram esta teoria. No artigo 1, Silva e Oliveira (2010) dão ênfase à discussão sobre
a SAP e relatam sobre os questionamentos que estão sendo feitos sobre a existência ou não
dessa suposta síndrome. Porém, não deixam clara a sua posição sobre o tema. No artigo 3,
Lima (2013) traz vários conceitos de AP e SAP dentro das perspectivas psicológica, jurídica
e social. Na perspectiva social, traz uma visão mais ampla, discorrendo sobre o contexto do
conflito familiar pós-divórcio. A autora suscita a realização de mais estudos na área e também
não deixa claro se corrobora ou refuta a teoria de Gardner. No artigo 4, Borges e Aguiar
(2014) discorrem sobre os conceitos da AP e da SAP, porém, não deixam explícito se refutam
ou corroboram com a teoria de Gardner. No artigo 5, Paião e Paulino (2016) apresentam os
temas AP e SAP, porém também não foi possível verificar se as autoras os corroboram ou
os refutam. Esses dados podem ser apreendidos a partir da reflexão de Lima (2016, p. 134),
segundo a qual “Os artigos científicos, em geral, reproduzem as mesmas afirmações feitas
por Gardner. Ora trazem severas críticas aos genitores, em geral, às mulheres, ora os autores
trazem as suas próprias convicções e conclusões sobre a SAP ou a AP”.
Nos artigos 2 e 6, verificou-se que as autoras refutam a teoria de Gardner. Em
relação ao primeiro, as autoras Milani, Santos e Volpato (2012, p. 10) aduzem que a SAP diz
respeito a uma “[…] definição médica, constitui-se em termo utilizado para referir-se a doença,
que por sua vez apresenta sintomas”. Desse modo, entende-se que as autoras refutam a
teoria de Gardner, já que o termo SAP não é adotado, segundo elas, nas Varas da Infância
e da Juventude, Família e Sucessões, sendo utilizado em seu lugar o termo AP, definido
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pela Lei n .12.318/2010. Esse entendimento vai ao encontro da reflexão de Sousa (2010, p.
127), de que “[…] o rótulo de síndrome ou enfermidade mental pode aprisionar os indivíduos
em um diagnóstico, quando os seus comportamentos passam a ser vistos exclusivamente
como resultado da patologia” e complementa que “[…] a diversidade e complexidade dos
comportamentos dos seres humanos não podem ser contidas inteiramente na descrição de
um transtorno ou doença”.
Entende-se que, no artigo 6, a autora refuta a teoria de Gardner ao afirmar que o
tema “[…] requer mais atenção por parte do Serviço Social, pois remete a uma conceituação
médica que extrapola as possibilidades de intervenção profissional” (BATISTA, 2017, p. 337).
Novamente, as críticas dessa estudiosa se aproximam das que são feitas por Sousa (2010, p.
197), segundo a qual, “[…] uma solução para a problemática que envolve as famílias em litígio,
não deve ser buscada no modelo oferecido por Gardner, com sua teoria sobre a SAP”.

4.2 Acatam ou Rejeitam a Lei n. 12.318/2010
Verificou-se que, dos seis artigos analisados, a maioria (artigos 1, 2, 4 e 5) acata a
normativa brasileira sobre a AP.
No que tange ao artigo 1, que confirma a normativa, destaca-se a afirmação de
que as “[...] práticas que visam o afastamento entre o genitor que não detém a guarda e
os filhos são denominadas de alienação parental [...]” (SILVA; OLIVEIRA, 2010, p. 174). As
autoras do texto também apontam a preocupação em sanar a alienação, punindo o alienador
e garantindo o direito de convivência a pais e filhos: a “[...] aprovação da lei indica um avanço
na legislação brasileira, na medida em que além de condenar esta prática também determina
punições ao alienador, o qual pode ter sua autoridade parental suspensa” (SILVA; OLIVEIRA,
2010, p. 181). Em que pese as autoras considerarem que a lei seja um avanço, para Lima
(2016, p. 138), “embora seja um avanço, [a lei] tem caráter punitivo-regulador”.
Em relação ao artigo 2, entende-se que Milani, Santos e Volpato (2012) também
concordam com a normativa brasileira, quando expõem que o termo SAP ainda não é aceito
nas Varas da Infância e da Juventude, Família e Sucessões, sendo empregado em seu lugar o
termo Alienação Parental, abrangido pela Lei n. 12.318/2010. No artigo 4, Borges e Aguiar
(2014) relataram que os profissionais do Serviço Social devem esclarecer aos sujeitos
envolvidos na lide sobre a AP, as suas implicações aos filhos e a possível punição prevista
em lei. Afirmam as autoras que esta normativa é utilizada “[…] para proteger as crianças e
garantir seus direitos ao convívio familiar, bem como orientar o alienador sobre as possíveis
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implicações dos seus atos” (BORGES; AGUIAR, 2014, p. 11). O pensamento das autoras
parece abarcar uma visão positivista. Neste sentido, Lima (2016, p. 136) refere que “O olhar
do Serviço Social sobre a AP deve abarcar uma análise que ultrapasse a visão do Direito de
enquadrar os pais dentro dos artigos estabelecidos na lei”.
No artigo 5, Paião e Paulino (2016) pesquisaram dois processos que continham
indícios de AP. Percebeu-se que as autoras estão de acordo com a referida norma quando
afirmam que ela tende a auxiliar o magistrado na aplicação de sua decisão judicial no tocante
a AP (PAIÃO; PAULINO, 2016, p. 21).
Quanto ao artigo 3, este não explicita seu posicionamento sobre a Lei n
.12.318/2010. Lima (2013) reflete sobre a importância do papel do(a) assistente social do
judiciário nas ações que envolvem alegações de AP. Para ela, “[...] o desafio é sensibilizar as
pessoas envolvidas quanto aos prejuízos acarretados pela alienação, já que muitas delas não
reconhecem tais atitudes e o quão elas são prejudiciais ao desenvolvimento biopsicossocial
das crianças/adolescentes” (LIMA, 2013, p. 9).
O artigo 6, o único em que se percebe uma perspectiva crítica de análise, Batista
(2017) alia o projeto ético-político da profissão ao debate sobre a referida lei. No entendimento
da pesquisadora, “não é possível discutir o tema da alienação parental no âmbito de atuação
da (o) assistente social sem que se considere elementos de estudo como o Estado, a questão
social, as políticas sociais, a família, o direito e o processo de judicialização” (BATISTA, 2017,
p. 328). A estudiosa afirma ainda que “A análise de dados [em sua pesquisa] compreendeu
três eixos básicos, fundamentalmente atrelados às dimensões da intervenção profissional, a
saber: teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos”.

4.3 As/os Assistentes Sociais e a Identificação de AP
Verificou-se que, com exceção do artigo 6, nos demais artigos as autoras acreditam
que o assistente social pode/precisa identificar a existência ou não de AP. Porém, de acordo
com Rocha (2018, p. 4), “Afirmar que um pai ou mãe induz os filhos a repudiar o outro/a
genitor/a é de extrema complexidade”. Lima (2016, p. 210) defende que há necessidade de os
profissionais se apropriarem da “[…] discussão da temática alienação parental, a fim de que os
trabalhos realizados elucidem questões mais amplas do que a simples afirmação ou negação
da alienação parental em seus pareceres”.
No artigo 1, segundo a visão de Silva e Oliveira (2010, p. 189), “O assistente social
baseia-se em conhecimentos técnicos para identificar a alienação parental”. Entretanto,
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conforme pondera Lima (2016, p. 135), a lei da alienação parental “[...] não expressa de
maneira objetiva como se dá a participação do assistente social”.
No artigo 2, Milani, Santos e Volpato (2012) alegam que, por meio do estudo
social, é possível identificar indícios de AP. Para embasar seu argumento, as pesquisadoras
apresentaram gráfico referente a ações de Guarda, Modificação de Guarda e Regulamentação
de Visita que tramitaram nas comarcas, demonstrando em quais ações judiciais foram
detectados indícios da AP a partir do estudo social realizado pela assistente social judiciária.
As autoras citam, também, algumas formas de combater a AP, as quais, segundo elas, são
postas em prática na Comarca. Como exemplo, citam a orientação às famílias sobre a lei da AP
e suas possíveis consequências, aduzindo que “[…] o Assistente Social na Vara da Infância e
Juventude tem o encargo de intervir nas relações familiares, visando contribuir para a proteção
e fortalecimento de crianças e adolescentes vítimas da alienação parental” (MILANI; SANTOS;
VOLPATO, 2012, p. 21). Em contrapartida, Lima (2016) defende que a autonomia profissional
do(a) assistente social permite nortear a direção dos estudos sem a necessidade de afirmar,
ou não, a existência de AP, desde que sejam apresentados os elementos importantes para
subsidiar o parecer.
No que se refere ao artigo 3, acredita-se que a autora concorda que o assistente
social faça identificação de AP ao considerar que, depois de identificá-la, o profissional
deve realizar uma avaliação cuidadosa com as pessoas envolvidas (LIMA, 2013). Conforme
esta pesquisadora, “[...] o desafio é sensibilizar as pessoas envolvidas quanto aos prejuízos
acarretados pela alienação, já que muitas delas não reconhecem tais atitudes e o quão elas
são prejudiciais ao desenvolvimento biopsicossocial das crianças/adolescentes” (LIMA, 2013,
p. 9). A autora também faz uma reflexão sobre a importância do papel do(a) assistente social
do judiciário nas ações que envolvem AP, e afirma que o papel do(a) assistente social é o de
avaliar a convivência entre pais e filhos. Nesta seara, Lima (2016, p. 215) refere que:
[…] práticas profissionais que reforçam a perspectiva da proteção integral das
crianças e dos adolescentes e o exercício da parentalidade, permitindo que pais e
mães participem de forma ampla na vida de seus filhos, são mais efetivas do que
afirmar a ocorrência da alienação parental.

Também concordando com a identificação de AP por assistentes sociais, Borges
e Aguiar (2014), no artigo 4, afirmam que “Situações de alienação parental são evidenciadas
com frequência no tribunal de justiça, pela profissional do Serviço Social no poder judiciário”.
As autoras argumentam, ainda, que o Serviço Social intervém em situação que envolve AP,
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por meio dos atendimentos imediatos e também dos estudos sociais. No artigo 5, de Paião
e Paulino (2016), entende-se que as autoras estão de acordo sobre as assistentes sociais
identificarem a AP, uma vez que, ao final do texto, defendem que os profissionais precisam
ter conhecimento teórico para afirmar a existência de AP.
Com posicionamento mais crítico que os demais, no artigo 6, a autora identificou
em sua pesquisa que 72% dos profissionais entrevistados por ela afirmaram empregar este
termo em suas considerações ou parecer. Além disso, 80% apontam em seus estudos indícios
de AP, mas não asseveram se tratar de AP, nos termos da lei em questão. Diante disso, a
pesquisadora questiona se o objetivo do profissional do Serviço Social nas situações de litígio
deve ser o de identificar ou não a AP/SAP. No seu entendimento, o profissional deve se ater,
em realidade, aos possíveis obstáculos à convivência familiar.
Para Lima (2016, p. 137), “Muito mais do que afirmar ou refutar a ocorrência de AP,
cabe ao assistente social explicitar como se dão as relações afetivas e sociais entre a família
[...]”. Nesse sentido, considera-se que é preciso entender a dinâmica da família, compreender
porque a criança está apresentando determinados comportamentos. Ou seja, deve-se retirar
o foco sobre as acusações de AP e a identificação do suposto alienador, e voltar o olhar sobre
as problemáticas relacionais da família no contexto maior, no qual se encontra inserida. De
acordo com Lima (2016, p. 139), é fundamental que “[…] possamos não apenas identificar
possíveis violações de direitos, mas também propor alternativas que, embora possam não
solucionar os conflitos, minimizem os seus efeitos sobre as crianças/adolescentes que
vivenciam processos de ruptura”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do objetivo proposto no presente estudo, o de revisar as publicações da área
de Serviço Social que tratam do tema AP e/ou SAP, pôde-se perceber que os profissionais
do Serviço Social possuem diferentes posicionamentos em relação à AP, seja na forma como
acatam a normativa brasileira, seja no que se refere às ações interventivas. No que se refere à
SAP, em nenhum artigo foi verificada a concordância explícita com o pensamento de Gardner.
Verificou-se também que, de um modo geral, os artigos mais antigos (1, 2, 4 e 5),
apesar de utilizarem autores que adotam uma postura crítica em relação à AP e/ou SAP, não
trataram do tema desta forma. No que tange à lei brasileira sobre a AP, entendeu-se que as
autoras nestes artigos corroboram com a normativa. O mesmo acontece com o posicionamento
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das autoras em relação à identificação da AP nos estudos sociais. Na quase totalidade dos
artigos revisados (1, 2, 3, 4 e 5), existe o entendimento de que o profissional de Serviço Social
precisa identificar a AP. Exceto no último artigo (6), em que a autora se posiciona criticamente
sobre o fato do(a) assistente social identificar a AP em seus estudos sociais.
Apesar de quase uma década desde a aprovação da Lei n. 12.318/2010, é notório
o reduzido número de publicações e pesquisas na área do Serviço Social sobre a AP. Porém,
percebe-se que os profissionais estão se interessando cada vez mais pelo tema, tendo em vista
os questionamentos sobre suas intervenções juntos às famílias em conflito e como aquela lei
estaria contribuindo para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes à convivência
familiar. Verificou-se ainda que, particularmente, o Direito − cada vez mais presente nas
relações sociais, alcançando questões anteriormente vistas como sendo de natureza privada
− se apropriou rapidamente do tema AP, associando pais e mães em litígio às figuras de
alienado e alienador, propostas por Gardner. Assim, considerando que vivemos em tempos
de judicialização das relações sociais, faz-se urgente ampliar o debate sobre a AP também
no âmbito do Serviço Social. Em outros termos, entende-se que “há ao mesmo tempo uma
demanda e uma crítica à judicialização” (RIFIOTIS, 2017, p. 33)
A partir do que foi exposto no presente trabalho, compreende-se que a AP
deve ser pensada a partir da construção social das relações familiares. Os profissionais do
Serviço Social devem trabalhar nos casos com base em estudos interdisciplinares, e estar
alinhados aos aspectos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos da área.
Nosso objetivo, cabe lembrar, deve ser o de proteger os direitos de crianças e adolescentes
em meio às disputas. Considera-se fundamental, ainda, que os profissionais, aos quais são
encaminhados os pedidos de avaliação de AP, examinem de forma crítica estas demandas,
buscando compreender o contexto social e histórico em que elas se inserem, os seus efeitos
na vida das pessoas avaliadas, afastando-se da abordagem que busca reduzir o foco da
intervenção profissional aos comportamentos individuais e à sua punição.
Espera-se que este estudo contribua para a reflexão e ampliação do debate sobre
a AP e a atuação do(a) assistente social na área sociojurídica.
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DISTRICT OF CAPITAL (FLORIANÓPOLIS/SC): POSSIBILITIES AND DILEMS
IN THE IMPLEMENTATION OF A NEW PARADIGM
Lilian da Silva Domingues1
RESUMO
O objetivo deste artigo é investigar as possibilidades e os dilemas da Justiça Restaurativa (JR)
no campo da justiça envolvendo adolescentes, por meio de pesquisa aplicada, qualitativa e
exploratória, com técnica de pesquisa bibliográfica e a realização de entrevista em profundidade
com a magistrada responsável pela implantação do Núcleo de Justiça Restaurativa na Vara da
Infância e Juventude da Comarca da Capital (Florianópolis/SC). Tal estudo tem fundamental
importância no panorama da excessiva litigiosidade que domina as relações sociais atualmente,
saindo da visão punitivista tradicional para um enfoque restaurativo. Tecemos apontamentos
históricos sobre a JR no mundo, estudamos os pilares que a fundam e sua expansão no Brasil
a partir do protagonismo do Poder Judiciário. Apresentamos em grandes linhas a entrada da
JR no Poder Judiciário Catarinense e as normativas que a institucionalizaram nesse âmbito.
Em seguida, descrevemos o projeto-piloto da Vara da Infância e Juventude da Comarca da
Capital, investigando a aplicação da JR, bem como as possibilidades de ampliá-la dando
novos contornos ao tratamento dos conflitos que chegam ao sistema de justiça juvenil
naquela jurisdição. Pontualmente vislumbramos possíveis ações no sentido de minimizar os
dilemas que limitam o desenvolvimento do projeto analisado, na perspectiva de garantir a
sustentabilidade e expandir as abordagens restaurativas no âmbito do sistema de justiça. Por
outro lado, concluímos que o debate crítico sobre a institucionalização da JR deve continuar
sendo fomentado, a fim de que as abordagens sob o viés restaurativo não percam a potência de
responder de forma diferenciada à complexidade e à pluralidade dos fenômenos de violência.

Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina (2008), Secretária da Coordenadoria Estadual da
Infância e da Juventude (CEIJ) do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E-mail: liliandomi@gmail.com.
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ABSTRACT
The purpose of this article is to investigate the possibilities and dilemmas of Restorative Justice
(RJ) in the field of justice involving adolescents, through applied, qualitative and exploratory
research with the use of bibliographic research technique and in-depth interviewing with
the magistrate judge responsible for the implementation of the Center of Restorative Justice
in the Childhood and Youth Court of the District of Capital (Florianópolis/SC). The study is
of fundamental importance in the light of excessive litigation that currently dominates social
relations, moving from the traditional punitivism view to a restorative approach. We take
historical notes about RJ in the world and study its foundation pillars and its expansion in
Brazil based on the protagonism of the Judiciary. We present in broad lines the entry of the RJ
into the Judiciary of Santa Catarina and the normatives that institutionalized it in this context.
Then we describe the pilot project for the Court of Childhood and Youth of the District of
Capital, investigating the application of the RJ as well as the possibilities to expand it, giving
new contours to the treatment of conflicts that reach the juvenile justice system in that
jurisdiction. We glimpse possible actions to minimize the dilemmas limiting the development
of the analyzed project, with a view to guaranteeing sustainability and expanding restorative
approaches within the justice system. On the other hand we conclude that the critical debate
on the RJ institutionalization must continue to be fostered in such a way that approaches under
a restorative bias do not lose power to respond differently to the complexity and plurality of
the phenomena of violence.
Keywords: Restorative Justice. Childhood and Youth. Juvenile Justice System. Judicialization
of Social Relations. Institutionalization.

INTRODUÇÃO
O presente estudo aborda a Justiça Restaurativa (JR) e discute a sua importância no
panorama da excessiva litigiosidade que domina as relações sociais atualmente, sendo uma
nova possibilidade de enxergar o conflito, a vítima e o ofensor, saindo da visão punitivista
tradicional para um enfoque de restauração das relações sociais. Trata-se de uma tendência
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amplamente difundida no Brasil e no exterior e que recebeu mais recentemente o respaldo do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), especialmente a partir da publicação da Resolução CNJ
n. 225/2016, que institui a Política de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário. Em
2019 o CNJ deu outro passo significativo ao protagonizar a construção da Política Pública
Nacional da Justiça Restaurativa, visando a consolidação da identidade e da qualidade das
práticas restaurativas implementadas em diversos contextos e nas diversas regiões do país.
A prevalência da visão punitivista nos remete aos debates sobre os processos
de judicialização das relações sociais que, segundo Theophilos Rifiotis (2007; 2008; 2011;
2014; 2015), implica a centralidade da intervenção do sistema de justiça na abordagem dos
conflitos. Tal viés, segundo o autor, promove ações centradas basicamente na dimensão
da responsabilização legal do “agressor” em detrimento do investimento em ações que
trabalhem a dimensão relacional do conflito, deixando de corresponder, na maioria dos casos,
às demandas e às expectativas dos sujeitos2.
Nesse contexto, e face à crise que assola o Judiciário contemporâneo (SADEK,
2014; SICA, 2008), começou a tomar corpo a ideia dos tribunais abandonarem a postura
meramente reativa e assumir cada vez mais uma postura estratégica e protagonista, buscando
dialogar com os diversos setores da sociedade com o propósito de definir conjuntamente
a criação de novos mecanismos de controle e solução das demandas, participando,
inclusive, da formulação e implementação de políticas públicas (SADEK, 2014). A Justiça
Restaurativa surge nesse cenário como uma das alternativas de intervenção, de modo que
em 2014 passou a integrar oficialmente a agenda do CNJ com a celebração do “Protocolo
de Cooperação Interinstitucional”, no qual afirmou, conjuntamente com a Associação de
Magistrados Brasileiros e outras instituições, o propósito de promover a Justiça Restaurativa
como estratégia de solução autocompositiva e pacificação de situações de conflito, violências
e infrações penais em todo o país (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014).
Para desenvolvimento do estudo ora proposto, optamos por delimitá-lo ao fluxo
dos atendimentos realizados à prática de Justiça Restaurativa desenvolvida no Núcleo de
Justiça Restaurativa (NRJ), instalado desde 2011 na Vara da Infância e Juventude da Comarca
da Capital de Santa Catarina, trazendo ao debate os aspectos que delimitam as possibilidades
Seria importante destacar que a administração institucional da conflitualidade implica uma visão limitada sobre o próprio
conflito. De fato, entende-se, geralmente, o conflito como um problema a ser resolvido, e não como uma experiência social
fundamental para a dinâmica social. O conflito pode ser compreendido como uma vivência em busca de superação de
disputas, e assim ser um elemento da dinâmica social. Ele está sempre latente nas relações sociais. Administrar o conflito
implica identificarmos e atuarmos sobre a causa do conflito, lembrando que ele pode implicar o desaparecimento do objeto
de conflito, na vitória de uma parte sobre a outra ou até eliminação total dos oponentes, ou ainda no estabelecimento de
acordo (conciliação ou novo pacto relacional) (RIFIOTIS, 2018).
2
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de ampliação do serviço e também os dilemas que o restringem. Para concretizar esse
objetivo, na primeira parte tecemos, de forma sucinta, apontamentos históricos sobre a
Justiça Restaurativa no mundo, estudamos os pilares que fundam as práticas restaurativas
e pesquisamos sua expansão no Brasil a partir do protagonismo do Poder Judiciário. Na
segunda parte averiguamos brevemente a instituição e a história da Justiça Restaurativa
no Poder Judiciário Catarinense. Procuramos, por fim, descrever o fluxo dos atendimentos
de Justiça Restaurativa no projeto-piloto que se encontra em desenvolvimento na Vara da
Infância e Juventude da Comarca da Capital, investigando os entraves atuais bem como as
possibilidades de ampliar a aplicação da abordagem restaurativa, dando novos contornos ao
tratamento dos conflitos que chegam ao sistema de justiça juvenil naquela jurisdição.
Para atingir tais objetivos, utilizamos a pesquisa aplicada, qualitativa e exploratória.
A técnica da pesquisa bibliográfica em textos, artigos e obras voltadas ao tema forneceu
a fundamentação teórica necessária à abordagem. Para a coleta de dados foi realizada
entrevista em profundidade com a juíza responsável pela implementação do Núcleo de Justiça
Restaurativa da Comarca da Capital (NJR), Brigitte Remor de Souza May, o que permitiu
identificar elementos de análise objetivos e subjetivos e também compreender o reflexo da
dimensão coletiva a partir da visão individual3. A referida entrevista ocorreu no dia 18 de
julho de 2019, no gabinete da magistrada, a partir de um roteiro com perguntas abertas,
objetivando obter o maior número possível de informações sobre o projeto-piloto de Justiça
Restaurativa, segundo sua visão. Em linhas gerais as questões compreenderam temáticas
relativas à institucionalização da Justiça Restaurativa, de modo a abordar os ajustes legais
e institucionais que foram necessários para a implantação do NJR, os principais desafios
atuais, os rebatimentos do serviço na cultura da judicialização e as possibilidades do Estado
se flexibilizar para ampliar a entrada de adolescentes no projeto.

Na perspectiva antropológica a entrevista é uma relação social, por isto pressupõe que os discursos sejam lidos a partir dos
papéis sociais, expectativas, performances orais e gestuais, signos visuais e outros elementos simbólicos e não simbólicos
que se situam no contexto da interação (RIFIOTIS, 2018). Nesse sentido, é oportuno destacar que mantemos contatos
institucionais a partir das nossas atividades no TJSC com a referida juíza desde a origem do NJR, o que facilitou em muito o
contato e caracterização da visão da magistrada.
3
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1 A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO PODER JUDICIÁRIO
BRASILEIRO
A despeito de apresentar suas origens em culturas ancestrais (como as culturas
dos antigos povos indígenas canadenses e norte-americanos, dos aborígenes neozelandeses
e dos povos tribais africanos), a Justiça Restaurativa é uma ocorrência um tanto novel no meio
jurídico hodierno. Como paradigma de justiça, principiou entre 1970 e 1980. Em Portugal,
Inglaterra, Alemanha, entre outros países da Europa, e também nos Estados Unidos e Canadá,
reanimou-se sob a defluência da vitimologia e dos movimentos pelos direitos das vítimas. As
inovações nos padrões de responsabilização de jovens autores de ato infracional, por sua vez,
destacaram-se na Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos (FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ,
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, 2019).
Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Justiça Restaurativa é um sistema
de princípios, métodos e técnicas de resolução estruturada e pacífica de conflitos que visa
oportunizar às pessoas envolvidas direta e indiretamente “espaço seguro e adequado para o
diálogo, para a construção de responsabilidades, para a reparação de danos e para a busca
de reconstrução das relações rompidas” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019b). Na
gestão dos conflitos, a Justiça Restaurativa une o ofensor, sua família, a vítima (se possível)
e os demais membros da comunidade que de alguma forma relacionam-se ao conflito e às
possibilidades de construção de soluções para o futuro.
Em grandes linhas, podemos caracterizar a Justiça Restaurativa a partir da obra de
Howard Zehr (2012), professor e escritor reconhecido mundialmente como um dos pioneiros
do movimento restaurativo. Para ele, são três as bases da Justiça Restaurativa, a saber:
1) apresenta como ponto central o prejuízo perpetrado porque enxerga o delito
mormente como um prejuízo ocasionado a indivíduos e populações. Nosso ordenamento
jurídico, com seu enfoque em normas e leis e a perspectiva de que o Estado é a vítima, muitas
vezes não consegue dar vida a essa verdade. Conformado para punir o ofensor, o ordenamento
jurídico julga a vítima, no melhor cenário, como atriz secundária do processo penal, tornandose uma mera testemunha do seu próprio caso. Todavia, a Justiça Restaurativa, focando no
prejuízo, preocupa-se intrinsecamente com as carências e demandas da vítima e com o seu
lugar no processo;
2) os prejuízos geram deveres. Por essa razão, destaca a assunção de
responsabilidade e a imputação do infrator. No ordenamento jurídico, culpar alguém quer
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dizer garantir que o infrator receba punição. Todavia, se o delito for enxergado mormente
como um dano, a responsabilização tem o sentido de que o infrator necessita ser instigado a
entender o que o prejuízo ocasionou4. Na justiça restaurativa, os infratores necessitam iniciar
a compreender os efeitos de suas atitudes. Ademais, necessitam arcar com o ônus de arrumar
a situação o quanto for realizável, de modo concreto e também simbólico;
3) ela promove comprometimento ou participação. O princípio do comprometimento
recomenda que as pessoas envolvidas no delito – membros da comunidade, ofensor e vítima
– exerçam funções relevantes no procedimento judicial. Os envolvidos necessitam obter
informações uns dos outros e engajar-se na deliberação do que é preciso para que o justo
prevaleça no caso concreto.
Em resumo, exige, no mínimo, que tomemos conta dos danos suportados pela
vítima e de suas carências; que seja imputada ao infrator a obrigação de sanar os prejuízos;
e que a comunidade, vítima e infrator participem desse processo, pois entende-se que todos
sofreram as consequências.
Lembremos agora, brevemente, que a implantação da JR em nosso país, oficialmente,
começou em 2005, por meio do programa “Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema
de Justiça Brasileiro”, criado pela Secretaria da Reforma do Judiciário/Ministério da Justiça,
que conjuntamente com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/PNUD,
patrocinou três projetos-pilotos de Justiça Restaurativa. Um foi instituído no Juizado Especial
Criminal do Núcleo Bandeirante (Brasília/DF) e outro na 3ª Vara do Juizado Regional da Infância
e Juventude de Porto Alegre/RS, com atribuição para executar as medidas socioeducativas;
outro ainda foi implantado na Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São Caetano do
Sul/SP (SPOSITO; KALB, 2018).
A Justiça Restaurativa conquistou importância em âmbito nacional, sendo
empreendida por meio de muitas ações estimuladas pela Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os primeiros movimentos mais
concretos foram a celebração do “Protocolo de cooperação interinstitucional para difusão
da Justiça Restaurativa”5, e a inclusão da implementação de práticas de Justiça Restaurativa
Em comunicação oral, o professor Theophilos Rifiotis lembra o que Álvaro Pires (2004) denomina racionalidade penal
moderna: um “sistema de pensamento” que instituiu a predominância de um procedimento penal que prioriza as penas
aflitivas, estabelecendo a punição como uma obrigação ou uma necessidade, dentro de uma estrutura de direito penal
essencialmente de caráter punitivo.
4

Cabe aqui mencionar dois pressupostos trazidos no documento, os quais evidenciam a inauguração do paradigma restaurativo
no judiciário brasileiro: (1) “o reconhecimento compartilhado pelas instituições signatárias quanto à necessidade de criar
alternativas capazes de promover maior resolutividade e sustentabilidade às intervenções do Sistema de Justiça e serviços
corretos no atendimento a situações de crianças e adolescentes em extrema vulnerabilidade social, bem como as pertinentes ao
5
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entre as oito metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça para 2016. Nesse mesmo ano,
o CNJ construiu e publicou a Resolução n. 225, de 31 de maio de 2016, que regula a Política
Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário.
Referida resolução, em seu artigo 1º, define a Justiça Restaurativa como
um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades
próprias, que visa à conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e
sociais motivadores de conflito e violência, e por meio do qual os conflitos que
geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado [...]
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016b).

A norma em comento determina que os facilitadores restaurativos, capacitados
em técnicas autocompositivas e consensuais de solução de conflitos próprias da Justiça
Restaurativa, coordenarão as práticas restaurativas, podendo ser voluntários, indicados por
entidades parceiras, servidores do tribunal ou agentes públicos.
Essas práticas deverão ter como enfoque a satisfação das necessidades de
todos os enredados ao conflito, a responsabilização ativa (consciência dos seus atos e suas
consequências na vida de outras pessoas) daqueles que contribuíram direta ou indiretamente
para a ocorrência do fato danoso e o protagonismo da comunidade, ressaltando-se a
necessidade da reparação do dano e da recomposição do tecido social e as suas consequências
para o porvir.
Para promover a implementação da Política Nacional de Justiça Restaurativa no
âmbito do Poder Judiciário, foi instituído, pela Portaria n. 91/2016 do CNJ, o Comitê Gestor
da Justiça Restaurativa, com a principal finalidade de organizar programa de incentivo à
Justiça Restaurativa; acompanhar os projetos existentes no Brasil e o desempenho de
cada um deles; definir conteúdo programático para os cursos de capacitação, treinamento
e aperfeiçoamento de facilitadores; articular-se com as demais instituições que compõem
o sistema de justiça, estimulando a participação na Justiça Restaurativa e sua atuação na
prevenção dos conflitos; promover reuniões, encontros e eventos relacionados à política
referida; auxiliar a Presidência do CNJ no acompanhamento das medidas previstas na
Resolução n. 225/2016 do CNJ; monitorar, avaliar e divulgar os resultados alcançados; dentre

enfrentamento de conflitos, infrações, violência, infração e criminalidade”; (2) “o reconhecimento, igualmente compartilhado no
sentido da validade das proposições teóricas e práticas do denominado “paradigma restaurativo” de Justiça, notadamente
sua aptidão para promover intervenções mais amigáveis, baseadas na participação e no senso de corresponsabilidade, bem
como na aprendizagem e transformação direta das crianças, adolescentes, suas famílias, redes profissionalizadas, instituições
e comunidades envolvidas em cada caso” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014, grifo nosso).
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outras atribuições (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016a).
Em 2019, o Comitê Gestor da Justiça Restaurativa deu outro passo significativo
ao propor a construção da Política Pública Nacional da Justiça Restaurativa, visando a
consolidação da identidade e da qualidade das práticas restaurativas implementadas em
diversos contextos e nas diversas regiões do país. Para tanto, elaborou o Planejamento da
Política Pública Nacional de Justiça Restaurativa, previsto no art. 3º da Resolução CNJ nº
225/2016, mediante processo participativo que culminou em consulta pública para que o
modelo a ser instituído seja resultado de uma construção coletiva dos diversos setores da
sociedade (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019b)6.
Destaca-se que esse planejamento, em relação às atribuições dos Tribunais na
implantação de programas e projetos de Justiça Restaurativa, reconheceu a garantia de
respeito à diversidade e à autonomia, embasadas nos próprios valores e princípios da Justiça
Restaurativa e, também, na pluralidade de metodologias e de trajetórias de instituição de
práticas restaurativas nos Tribunais de cada Estado da Federação, que antecedem, em mais
de dez anos, a própria resolução.
Em linhas gerais, o documento elenca as seguintes diretrizes: entendimento
e concretização da Justiça Restaurativa como meio de mudança social, para além de um
método ou procedimento de resolução de conflitos, que atue voltada ao conflito, bem
como conectando as pessoas à rede de relações que protegem o bem-estar social (“hub”);
multiplicidade de métodos para responder a contendas, mas, ao mesmo tempo, que estejam
também presentes em dinâmicas preventivas; formações apropriadas e de qualidade, de modo
que a forma presencial sempre esteja presente no que diz respeito à formação prática, de
forma plural, impedindo ou dificultando monopólios ou reservas de mercado; independência
na implementação e na administração da Justiça Restaurativa, sempre com respeito a seus
princípios e valores mais importantes; formação de coletivos de gestão dos projetos de Justiça
Restaurativa, baseados na lógica interinstitucional, intersetorial, interdisciplinar, universal e
sistêmica.

1.1 Justiça Restaurativa: Sistema Alternativo ou Método Alternativo de
Resolução de Conflitos?
Diante do papel protagonista do Poder Judiciário na implementação da Justiça

Gostaria de destacar, en passant, que a análise desse processo de consolidação e qualificação das práticas restaurativas
é um projeto que pretendo desenvolver na sequência dos meus estudos sobre JR no Brasil.
6
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Restaurativa como modelo de política pública no Brasil, nunca é demais trazer à baila o debate
da Justiça Restaurativa como prática diferenciada do sistema estatal tradicional, porquanto o
que se propõe não é mera técnica de “solução de conflitos”, mas sim o resgate do valor justiça
e de seu potencial transformador. De fato, como argumento, Marcelo Nalesso Salmaso, juiz
de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo que participou da relatoria da Resolução CNJ
n. 225/2016, assinala que é fundamental a definição de uma identidade própria da Justiça
Restaurativa e aponta que um dos pontos importantes na construção do texto do documento
foi
[...] manter o entendimento da Justiça Restaurativa, não como uma técnica de
solução de conflitos – apesar de conter um leque delas –, mas como uma verdadeira
mudança dos paradigmas de convivência, voltada à conscientização dos fatores
relacionais, institucionais e sociais motivadores da violência e da transgressão, de
forma a envolver todos os integrantes da sociedade como sujeitos protagonistas
da transformação rumo a uma sociedade mais justa e humana. (SALMASO, 2016,
p. 22, grifo nosso).

Percebe-se que a referida resolução evidencia ao longo de seus artigos um caminho
para ressignificação do modo de fazer justiça, esquivando-se de tratar a Justiça Restaurativa
como mero procedimento complementar àqueles já existentes no modelo estatal tradicional,
como por exemplo as técnicas alternativas de “solução de conflitos”. Ao contrário, o que se
propõe é que
[...] a Justiça Restaurativa não é exclusividade dos Tribunais, mas, o resgate do
valor justiça no âmbito de toda a sociedade, e, portanto, de responsabilidade
das pessoas, das comunidades, da sociedade civil organizada, do Poder Judiciário
e dos demais integrantes do Poder Público, em simbiose, e todos em sintonia com
o Estado Democrático de Direito. (SALMASO, 2016, p. 22, grifo nosso).

Nessa perspectiva, o judiciário brasileiro tem assumido um protagonismo cada vez
maior na disseminação da Justiça Restaurativa em diferentes áreas como, por exemplo, em
escolas, comunidades, locais de trabalho e outras esferas do sistema de justiça, como prisões,
guardas municipais, polícias, dentre outros. Assim sendo, diferencia-se de países como o
Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia, cujas práticas restaurativas iniciaram de forma
independente do Estado, a partir de bases comunitárias e da sociedade civil organizada.
Para Howard Zehr e Barb Towes, o paradigma restaurativo tem demonstrado que
a existência de sentido é um elemento fundamental da justiça. Argumentam que
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A justiça é feita quando o sentido do crime é construído a partir das perspectivas
e experiências daqueles que foram mais afetados por ele: a vítima, o infrator
e talvez os membros da comunidade. Esse sentido não pode ser imposto por
especialistas ou representantes externos, é necessário que a voz das vítimas,
bem como a dos infratores, seja ouvida diretamente. Requer-se, para isso, uma
reorganização completa de papéis e valores. Os profissionais do campo da
justiça e os membros da comunidade passam a assumir a função de facilitadores,
ao passo que as vítimas e infratores passam a ser os atores principais. (ZEHR;
TOWES apud SALM; LEAL, 2012, p. 199, grifo nosso).

Na teoria, os princípios da coprodução, do diálogo, da interdependência e da
emancipação dos sujeitos estão claramente e epistemologicamente referendados. Contudo,
como garantir que a prática ocorra nessa perspectiva, especialmente no âmbito do Poder
Judiciário brasileiro? Como garantir que um sistema cujo principal enfoque é a celeridade
processual abra espaços para se trabalhar cada caso em sua complexidade “e que demandam
tempo, paciência e intencionalidade de resolver e restaurar a comunidade que também é
afetada” (SALM; LEAL, 2012, p. 205)?
Nessa seara há entendimentos bastante divergentes. Enquanto alguns especialistas
defendem que as práticas restaurativas oxigenam o sistema de justiça e iniciam um movimento
de transformação de dentro para fora, outros entendem que sua utilização concomitante aos
ritos da justiça comum pode cair na armadilha de ser colonizada pela lógica retributiva.
Acerca desse tema, o art. 1º, § 2º, da Resolução CNJ n. 225/2016 admite que o uso
das práticas restaurativas pode ocorrer de forma
[...] alternativa ou concorrente com o processo convencional, devendo suas
implicações ser consideradas, caso a caso, à luz do correspondente sistema
processual e objetivando sempre as melhores soluções para as partes envolvidas
e a comunidade. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016b, art. 1º, § 2°).

Na mesma direção, Salmaso (2016, p. 43) defende a justiça restaurativa como
uma alternativa ao sistema penal retributivo, “mas sem perder de vista que as suas práticas
qualificam, de forma mais humana, o penal e as alternativas penais”.
Por outro lado, no Relatório Analítico Propositivo do CNJ, “Pilotando a Justiça
Restaurativa: o Papel do Poder Judiciário” (ANDRADE, 2018), entende-se que embora
a Resolução n. 225/2016 do CNJ pareça ir nessa linha de alternativa ao sistema penal, de
acordo com a perspectiva teórica utilizada no referido relatório, a Justiça Restaurativa na
verdade deve ir no sentido da alteração dos axiomas do modelo punitivo como um todo,
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levando-se em conta a pluralidade de suas materializações e combinações, podendo ter como
principais atores tanto as instituições quanto as comunidades. A Justiça Restaurativa pode,
de modo legítimo, compreender uma dimensão preventiva e resolutória, todavia não se limita
a ela, sob pena de minimização e despotencialização do seu cerne – o novel ideal de justiça
que inclui princípios, valores e técnicas ou procedimentos. Por sua vez, Raffaella Pallamolla
(2009) analisa com cautela a possibilidade de conciliação das práticas restaurativas ao modelo
retributivo. Assevera que
Manter a aplicação da Justiça Restaurativa fortemente atrelada ao sistema
tradicional e utilizá-la para dar novo significado ou qualificar a medida sócioeducativa inviabiliza o importante contraponto que ela pode fazer ao modelo
tradicional, ou seja, funcionaliza-se a Justiça Restaurativa, transformando-a em
apenas mais um instrumento a serviço do sistema criminal. (PALLAMOLLA, 2009,
p. 129-130).

A relevância desse debate é enfatizado por Mylène Jaccoud (2005), que traz à tona
a “penosa questão da relação entre punição e reparação”. Diante da tendência das instituições
buscarem conciliar a justiça restaurativa com o modelo retributivo, entende que cabe distinguir
dois tipos de situação
[...] um sistema de justiça estatal que não transforma a finalidade das sanções
( manutenção das finalidades punitivas), mas que acrescenta uma dimensão
restaurativa às suas modalidades de aplicação das sanções. Este sistema
permanece retributivo em sua essência. É de se perguntar se a adição de dimensões
restaurativas, considerando-se o seu caráter inevitavelmente coercitivo, não virá
a endurecer um sistema que aumenta suas exigências diante dos contraventores
devendo os mesmos, além de suas penas, engajar-se em iniciativas restaurativas.
(JACCOUD, 2005, p. 173).

De outro lado, a estudiosa defende a possibilidade de um sistema de justiça estatal
que se altere para reconhecer e focar na reparação dos prejuízos ocasionados à vítima,
convidando o ofensor a contribuir em detrimento da pena. Nesse caso, o sistema tradicional
deixa de ser retributivo e passa a ser restaurativo (JACCOUD, 2005, p. 173). Dentro dessa
perspectiva, ela defende ainda que, mesmo nos casos mais graves, os quais usualmente não
deixam de ser submetidos a mecanismos judicializados, o sistema mantém-se restaurativo
ainda que a Justiça Restaurativa ocorra de forma complementar ao modelo retributivo e não
como uma alternativa.
Numa perspectiva mais ampla, seria essencial localizar e problematizar os dilemas
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do processo de institucionalização da Justiça Restaurativa no Brasil, situando-o no âmbito de
dois movimentos: a “judicialização das relações sociais” e a “institucionalização dos direitos
humanos” (RIFIOTIS, 2011). As reflexões sobre ambas as categorias partem dos avanços
na consolidação de uma cultura de direitos humanos, notadamente a partir dos anos 90, os
quais resultaram em políticas públicas, sociais e mudanças legislativas. Sob a ótica de Rifiotis
(2011), entretanto, esse movimento não aconteceu sem problemas e vieses, pois se de um
lado favoreceu a ampliação do acesso à justiça, de outro promoveu uma supervalorização da
lógica jurídico-penal no tratamento dos conflitos, desvalorizando, ou até mesmo anulando,
outras abordagens ou modos de produção de justiça capazes de responder de forma mais
adequada à complexidade e pluralidade dos fenômenos de “violência” (RIFIOTIS, 2007;
2008; 2011; 2014; 2015). Tal contexto, na visão do autor, não corresponde a uma simples
contradição ou mesmo a um paradoxo, como tem sido tratado, mas a uma aporia7. Por esse
motivo requer debates mais aprofundados para que se possa avançar na compreensão dos
limites e impasses decorrentes dos “ganhos jurídicos”, bem como sua adequação às práticas
sociais. Assim, problematizar a efetividade do acesso à justiça e os avanços institucionais
e legislativos que na prática acabam não se realizando em políticas e investimentos sociais
concretos, é chave fundamental para “superar antagonismos e dicotomias e procurar ser mais
efetivo no projeto de uma “cultura da paz” (RIFIOTIS, 2011; 2014).

2 A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO PROJETO-PILOTO DA VARA
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL

2.1 Breve Histórico da Justiça Restaurativa no Poder Judiciário Catarinense
Tendo em vista a necessidade de intervenções mais eficientes e adequadas no
que tange à assistência disponibilizada aos adolescentes em conflito com a lei, na esteira
da Justiça Restaurativa Nacional, a Justiça Restaurativa principiou no Estado catarinense
a partir da implantação de projeto-piloto na Vara da Infância e Juventude da Comarca de
Joinville em 2003. Na oportunidade, criou-se o “Projeto Mediação”, de responsabilidade do

Aporia é uma espécie de problema insolúvel que, ao mesmo tempo, não se pode evitar. Questão sem solução, sem síntese
possível, problema para o qual não vemos saída, a menos que ele seja revisto e colocado em outros termos (RIFIOTIS, 2011).
7
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magistrado Alexandre de Morais da Rosa, cujo escopo era atender adolescentes autores de
atos infracionais a partir da abordagem restaurativa (NIEKIFORUK; DE ÁVILA, 2010).
Após, o Poder Judiciário de Santa Catarina, por meio de um novo projeto-piloto,
desta vez estruturado pela Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude – CEIJ,
instituiu o Núcleo de Justiça Restaurativa – NJR, criado e mantido, a partir de 2011, na Vara
da Infância e Juventude da Comarca da Capital, a qual tem como titular a juíza Brigitte Remor
de Souza May8.
Ante a necessidade de ações mais efetivas no que se refere ao atendimento
oferecido aos adolescentes em conflito com a lei, o referido projeto-piloto possui como
finalidade “o atendimento aos adolescentes em conflito com a lei por meio de práticas
restaurativas, priorizando a excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de
medidas socioeducativas” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, 2019b).
Em continuidade às atividades procedidas até aquele momento, principiou-se, no
ano de 2017, a ampliação da Justiça Restaurativa no território catarinense por meio de dois
grandes projetos: um na cidade de Lages, objetivando a instituição de práticas restaurativas
nessa comarca; e outro em Florianópolis, com o intuito de consolidar e desenvolver a vivência
proporcionada pelo Núcleo de Justiça Restaurativa da Capital.
Na esteira do processo de desenvolvimento e expansão da JR, nos dias de hoje a
Comarca de Lages implementou também um Núcleo Interinstitucional de Justiça Restaurativa,
sob os cuidados do magistrado Alexandre Karazawa Takaschima, com atuação em educação,
socioeducação e violência doméstica. Outrossim, pouco tempo após, a Comarca de Bom
Retiro, sob responsabilidade do Magistrado Edison Alvanir Anjos de Oliveira Junior, começou
a estabelecer práticas restaurativas com enfoque na educação.
Houve repercussões dos supracitados projetos em muitos programas de políticas
públicas, a exemplo da integração da Justiça Restaurativa nos cursos de formação internos
pela Secretaria Estadual de Educação – SED; e o novel estabelecimento do Núcleo de
Justiça Restaurativa multiprofissional no sistema socioeducativo de Santa Catarina pelo
Departamento de Administração Socioeducativa – DEASE (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SANTA CATARINA, 2019b).
Desse modo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina figura como relevante ator
na instituição e expansão da Justiça Restaurativa como política pública em Santa Catarina;
Destaca-se que o projeto foi inicialmente desenvolvido pela assistente social Eliedite Matos Ávila, contudo, em 2014, com
a sua aposentadoria, esta autora assumiu a gestão institucional do mesmo. A partir de 2016, com a perspectiva de expansão
impulsionada pela publicação da Resolução CNJ n. 225, a gestão institucional passou a se dar no sentido de implementação
da Justiça Restaurativa como Política Pública Estadual, conforme descreveremos no decorrer deste artigo.
8
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assim sendo, principiou articulação com outras instituições, porquanto considerou a
indispensabilidade da união com os demais atores para que a Justiça Restaurativa fosse
expandida ao máximo. Com base nisso, foi celebrado em 09/10/2019 o Acordo de Cooperação
n. 165/2019, o qual foi construído coletivamente pelos parceiros que posteriormente se
tornaram signatários do documento. São eles o Poder Judiciário de Santa Catarina, o Poder
Executivo de Santa Catarina, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina – MPSC,
a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina – DPE/SC, a Ordem dos Advogados
do Brasil de Santa Catarina – OAB/SC, a Federação Catarinense de Municípios – FECAM,
a Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC e a Universidade do Sul de Santa
Catarina – UNISUL (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, 2019a).
O objeto do referido acordo consiste na cooperação entre os acordantes, buscando
estabelecer “protocolo de implantação e expansão da Justiça Restaurativa, enquanto política
pública, com a criação de Grupo Gestor de Justiça Restaurativa no Estado de Santa Catarina
[...]” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, 2019a). Já na cláusula terceira foi
estipulado, entre outras atribuições, que as instituições e órgãos acordantes promovam cursos
destinados à capacitação em Justiça Restaurativa; realizem eventos destinados a debater as
melhores formas de atender ao público da Justiça Restaurativa, destacando o papel da rede
e a imprescindibilidade da elaboração e implementação de políticas voltadas à prevenção,
à execução e ao atendimento integral dos sujeitos; auxiliem na criação e implantação de
Núcleos de Justiça Restaurativa no território catarinense, de preferência interinstitucionais
e com real participação da sociedade; utilizem as medidas administrativas necessárias para
a implantação de políticas públicas com enfoque em Justiça Restaurativa; e forneçam todo o
apoio técnico e material aos Núcleos de Justiça Restaurativa no Estado.
De outro norte, mormente desde a Resolução CNJ n. 225/2016, na esfera interna
do Poder Judiciário, devido às demandas de diferentes matérias que passaram a aportar nas
Coordenadorias que compõem a organização interna do Tribunal de Justiça Catarinense –
Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude (CEIJ), a Coordenadoria da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar (CEVID), Coordenadoria Estadual do Sistema
dos Juizados Especiais e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos (COJEPEMEC) e Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional (GMF)
–, deliberou-se pela criação de um “Comitê de Gestão Institucional em Justiça Restaurativa”
para servir como órgão de referência e de organização da Justiça Restaurativa no âmbito
interno do Poder Judiciário.
Tal comitê foi instituído por meio da Resolução TJ n. 19, de 6 de novembro de 2019,
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a qual instituiu a Política de Justiça Restaurativa no Judiciário Catarinense, com as seguintes
diretrizes: I - disseminação da cultura das práticas restaurativas na sociedade; II - articulação
interinstitucional para estabelecer parcerias para difundir a justiça restaurativa; III - formação
de gestores, facilitadores e multiplicadores na área da justiça restaurativa; e IV - implantação
e expansão da justiça restaurativa no Poder Judiciário do Estado (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SANTA CATARINA, 2019c).
Desse modo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim como o CNJ em
nível nacional, atuou enquanto instância articuladora, organizando-se institucionalmente,
fomentando espaços de diálogos e colaborando para um planejamento integrado,
considerando a vasta gama de atuações da Justiça Restaurativa nas diversas áreas e espaços
institucionais e comunitários.

2.2 O Núcleo de Justiça Restaurativa da Vara da Infância e Juventude da
Comarca da Capital
O Núcleo de Justiça Restaurativa – NJR da Vara da Infância e Juventude da Comarca
da Capital foi criado e implantado no ano de 2011, a partir de projeto-piloto desenvolvido pela
Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude com a colaboração direta da magistrada
Brigitte Remor de Souza May. À época, chamava-se Centro de Justiça Restaurativa, sendo
instalado nas dependências do Fórum Desembargador Eduardo Luz. O projeto contou com a
parceria do Ministério Público de Santa Catarina – MPSC e da Secretaria da Segurança Pública
– SSP/SC para a viabilização de seu funcionamento e, em 2016, foi instituído pela Portaria n.
04/2016, que alçou o Centro de Justiça Restaurativa a Núcleo de Justiça Restaurativa.
A principal porta de entrada dos adolescentes atendidos no NJR é o
encaminhamento direto, pré-processual, oportunizado pelo promotor de justiça, com base
em um rol de condutas infracionais acordadas previamente por meio de um termo de ajuste
estabelecido entre a magistrada e o promotor responsável pela cessão da oitiva informal9.
Referido encaminhamento ocorre em fase anterior à oitiva informal prevista no art. 179 do
Estatuto da Criança e do Adolescente e o fluxo prevê a possibilidade de que seja realizado
diretamente pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso –
DPCAMI da Capital. Além do rol de tipos infracionais, o termo de ajuste também estabelece
como critério para a triagem o número de ocorrências registradas até o momento do

O rol atual, consignado no termo de ajuste estabelecido em 15 de agosto de 2014, prevê os seguintes delitos: a) lesão
corporal simples; b) crimes contra a honra; c) ameaça; d) dano simples.
9
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encaminhamento. Permite-se que haja no máximo duas.
Numa segunda possibilidade, o NJR recebe encaminhamentos referenciados no
processo, em qualquer fase, sugeridos por qualquer dos atores (Juízo, Ministério Público,
Defesa ou os próprios envolvidos), independentemente do número de ocorrências e do tipo
penal em que se enquadre o ato infracional supostamente praticado e em qualquer fase do
processo de conhecimento, solicitando sua suspensão. Levantada a demanda, busca-se a
concordância dos demais atores para a suspensão do processo e atendimento pela equipe do
Núcleo.
A busca espontânea figura como terceira opção de entrada e atende demandas
trazidas pela comunidade em geral (escolas, associações e outros). Neste caso, a avaliação
para ingresso no serviço é realizada pela equipe técnica que nele atua. O NJR emprega os
métodos de mediação restaurativa e de círculos de construção de paz e tem uma equipe
formada por uma servidora, estagiários e facilitadores voluntários.
Segundo apuramos na pesquisa, o fluxo do serviço de Justiça Restaurativa foi
desenhado da seguinte forma:
1) os casos são triados na 6ª Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente,
à Mulher e ao Idoso da Capital – DPCAMI, conforme o fato imputado, agendando-se e
cientificando-se o adolescente e seu responsável. O boletim de ocorrência é remetido para a
Distribuição do Fórum Des. Eduardo Luz;
2) o Cartório da Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, de acordo
com a triagem da delegacia, encaminha o boletim de ocorrência para o Núcleo de Justiça
Restaurativa (atos infracionais previstos no termo de ajuste) ou para o Ministério Público
(demais atos infracionais);
3) os casos remetidos ao Ministério Público são enviados para audiência de
apresentação prévia (art. 179 do Estatuto da Criança e do Adolescente);
4) as pessoas encaminhadas ao Núcleo de Justiça Restaurativa recebem acolhimento,
ocasião em que também são apresentados ao serviço e declaram optar por participar ou
não do processo restaurativo. Se o adolescente que cometeu o ato infracional não aceitar
ou não comparecer, o caso retorna ao trâmite processual tradicional. Havendo anuência, o
Núcleo solicita a suspensão do processo judicial até a conclusão do trabalho restaurativo com
o adolescente e demais envolvidos diretos e indiretos na situação de conflito;
5) a equipe do Núcleo se reúne em supervisão e debate os conflitos recebidos. Por
meio de exame individualizado, a equipe escolhe a metodologia mais adequada a cada caso:
mediação restaurativa ou círculo de construção de paz, podendo rever a metodologia em caso
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de necessidade ou por pedido dos envolvidos no conflito;
6) se as práticas restaurativas não resultarem em acordo ou plano de ação, o
caso retorna ao trâmite processual tradicional. Do contrário, o documento produzido nos
encontros restaurativos (acordo ou plano de ação) segue para concordância do MP e posterior
homologação. Desde logo, caso o promotor opine pela homologação, já propõe o arquivamento
dos autos ou oferece a remissão, como forma de exclusão (fase pré-processual) ou extinção
do processo ( processual). Vale aqui enfatizar que a adesão do adolescente e a conclusão
do trabalho restaurativo não ocasiona necessariamente a extinção do processo tradicional,
embora, na experiência da Vara da Infância e Juventude da Capital, na grande maioria das
vezes o acordo restaurativo ou o plano de ação sejam homologados.
Andrade (2018), no Relatório Analítico Propositivo do CNJ, “Pilotando a Justiça
Restaurativa: o Papel do Poder Judiciário”, aponta que o Núcleo de Justiça Restaurativa da
capital catarinense abrange uma iniciativa diferente de confrontação dos atos infracionais
praticados por adolescentes, fazendo com que haja comunicação baseada na colaboração, no
respeito, na assunção de responsabilidades e na atuação dos atores implicados no conflito,
bem como dos indivíduos ao seu redor.
O adolescente, seus pais, a vítima e os demais componentes da coletividade
prejudicada pelo ato infracional envolvem-se na construção de respostas para os danos
ocasionados. Nessa linha, é instigada a reflexão a respeito da causa do ato, a restauração dos
elos familiares e sociais, a retomada da cidadania e a reparação ou compensação dos danos
gerados no conflito.

2.3 Possibilidades e Dilemas na Implementação de um Novo Paradigma
A nossa pesquisa mostra um amplo leque de possibilidades da JR, porém também
nos apontou a existência de entraves e dilemas no curso concreto da sua implantação e os
modos como estes têm sido compreendidos e enfrentados.
Na entrevista realizada com a juíza Brigitte Remor de Souza May, titular da Vara da
Infância e Juventude da Comarca da Capital e responsável pelo Núcleo de Justiça Restaurativa,
ela afirmou reiteradamente a sua insatisfação com o sistema vigente de justiça, especialmente
no campo da atuação com jovens, que foi o mote para a instauração do modelo de Justiça
Restaurativa. Em sua visão, a justiça tradicional encontra-se longe de obter o resultado
pretendido, pois não consegue destruir os elos nocivos na vida dos adolescentes para que
ocorra uma transformação na vida e nas ações destes. No entanto, com a Justiça Restaurativa
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há possibilidade de mudar esse quadro. Quando o processo restaurativo prossegue até o fim,
a probabilidade do adolescente reiterar em atos infracionais é reduzida. Em outras palavras,
para ela a abordagem da Justiça Restaurativa se mostra como uma alternativa eficaz para a
administração dos conflitos gerados pelos atos infracionais na vida familiar e comunitária dos
adolescentes, bem como proporciona a eles uma reflexão necessária sobre si e sobre o outro,
auxiliando-os a perceber os limites da convivência e a usar dos espaços de escuta e diálogo,
comprometendo-os com um “pensar” e “fazer” diferentes.
Nesse sentido, Cristina Mulezini Gonçalvez, servidora lotada na Vara da Infância e
Juventude da Capital e atual coordenadora do NJR, sustenta que
Antes de mais nada, vale dizer que, segundo a filosofia restaurativa, compreendese que qualquer ato de dano e/ou violência é resultado de uma necessidade
não atendida do sujeito. Ele é movido a partir dessa carência e, portanto, não
faz sentido falar em “reeducação” sob essa ótica. “Reeducação” não é objetivo
da JR, nem constitui o que chamamos de “consequência positiva” (a redução da
recidiva infracional, por exemplo, é uma consequência positiva, pois a JR não
objetiva a diminuição da reiteração da prática infracional/criminal, mas essa é
uma consequência das práticas restaurativas que se observa mundialmente). O
que se busca é proporcionar um espaço protegido para que as pessoas possam
falar e ouvir umas às outras, percebendo as dores e necessidades no outro,
despertando um movimento empático e, a partir disso, poder fazer escolhas
conscientes que evitem causar dano e/ou violência. Ou seja, não se “reeduca”,
mas se oferece a possibilidade de o autor do dano/violência avaliar seus atos sob
nova(s) perspectiva(s) para que tenha subsídios para atuar de maneira diferente
em situações semelhantes, ou projetar as possíveis consequências e decidir meios
mais eficazes de satisfazer suas próprias necessidades sem causar prejuízo a
outrem. Ademais, busca-se promover a emancipação de todos os envolvidos para
que eles mesmos construam soluções factíveis para as necessidades advindas do
dano/violência. (GONÇALVEZ apud SPOSITO, 2018, p. 49-50).

Ao ser questionada sobre quais ajustes legais e institucionais foram necessários
para a implantação do fluxo da Justiça Restaurativa na Vara da Infância e Juventude da Comarca
da Capital, a magistrada explicou que além da viabilização das capacitações e da alocação de
espaço físico, foi necessária negociação com a Promotoria da Vara da Infância e Juventude
da Capital para tratar sobre o projeto e suas possibilidades. Nesse aspecto, contudo, desde
o início houve entraves, pois se a ideia inicial era que todos os adolescentes pudessem ser
encaminhados ao fluxo da Justiça Restaurativa direto da delegacia de polícia e independente
da conduta infracional, o acordo com o Ministério Público terminou por estabelecer critérios
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mais rigorosos. Andrade (2018, p. 283) constatou o mesmo ao analisar a competência do
Núcleo de Justiça Restaurativa da Capital: “A receptividade da Justiça restaurativa junto à
Promotoria de Justiça da Vara da Infância e Juventude foi, desde o início, uma dificuldade a
ser superada”.
Portanto, inicialmente, para encaminhamento ao NJR, o adolescente poderia contar
com no máximo dois registros de ocorrência, e as condutas infracionais deveriam constar do
seguinte rol: lesão corporal simples, crimes contra a honra, ameaça, violação de domicílio, furto
simples, dano, estelionato e outras fraudes, receptação simples e receptação culposa, crimes
contra a propriedade imaterial, uso de drogas e delitos de trânsito (exceto os dos artigos 302
e 303 da Lei n. 9.503/97 (BRASIL, 1997)). Posteriormente, entretanto, com a assunção de
um novo promotor de justiça junto à Vara da Infância e Juventude, foi necessário renegociar
os critérios como condição de continuidade da Justiça Restaurativa. Foi então pactuado um
rol ainda mais restritivo de infrações, o qual inclui somente as condutas infracionais análogas
à lesão corporal simples, aos crimes contra a honra, à ameaça e ao dano simples. O critério
de que o adolescente tenha no máximo duas ocorrências registradas até o momento do
encaminhamento à Justiça Restaurativa foi mantido (termo de ajuste consignado em 15 de
agosto de 2014).
A magistrada entrevistada explicou que, por conta disso, as possibilidades
de encaminhamento ao NJR foram severamente diminuídas, afastando o serviço da
intencionalidade do projeto original. Apesar disto, continuou, o Ministério Público cedeu
positivamente ao abrir a possibilidade de mudar o fluxo do procedimento de apuração do ato
infracional constante no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), considerando
que “a ideia era que o adolescente não tivesse contato com juiz e nem com o promotor”.
Até 2004 esse objetivo foi alcançado em razão de um acordo realizado com a 6ª Delegacia
de Polícia para que os casos que fizessem parte dos critérios estabelecidos junto ao MPSC
fossem diretamente encaminhados ao NJR. Posteriormente, entretanto, em razão da alta
rotatividade de servidores e do déficit do quadro de recursos humanos da referida delegacia,
os encaminhamentos deixaram de acontecer desta forma e, para que o serviço tivesse
continuidade, passaram a ser realizados pelo promotor de justiça.
Observa-se que a ótica do Ministério Público de restringir a Justiça Restaurativa
para somente algumas condutas que considera menos graves e para adolescentes com poucas
ocorrências registradas tem sido objeto de muitas críticas pelos estudiosos da área. A esse
respeito, Sica (2008) evidenciou um relevante estudo produzido na Austrália sobre o impacto
da Justiça Restaurativa na reincidência criminal, o qual concluiu que jovens envolvidos em
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crimes violentos reincidiram 38% menos que o grupo de controle que praticou os mesmos
crimes e foi submetido à justiça tradicional. “O dado mais interessante da pesquisa foi que
essa alta queda na reincidência só ocorreu especificamente nos crimes violentos, não sendo
auferida, por exemplo, nos crimes de trânsito e outros” (SICA, 2008, p. 18). Em continuidade,
o autor explicou que já existem algumas iniciativas, como na Bélgica e na Austrália, as quais
inclusive limitam o uso de abordagens restaurativas nos chamados “crimes de bagatela”, a fim
de evitar que o uso da restauração caia na armadilha da banalização ou, em suas palavras, que
se torne “uma forma autoritária de soft control”; conforme, de fato, ocorreu com os Juizados
Especiais Criminais no Brasil (SICA, 2008, p. 25-27).
Dessa maneira, os estudos científicos fornecem subsídios importantes para que
os atos infracionais, de forma geral, sejam submetidos à Justiça Restaurativa e não apenas
alguns poucos, como defende a juíza responsável pelo projeto aplicado no âmbito da Vara
da Infância e Juventude da Capital. Mesmo que o adolescente tenha reiterado em vários
atos infracionais, ou que esses atos sejam graves, nada impede que as práticas e processos
restaurativos promovam a responsabilização e sanem os danos causados.
Por isto, na visão da magistrada entrevistada, as normativas atuais, como por
exemplo a lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase, embora
estimulem práticas restaurativas, ainda deixam muito poder nas mãos do Ministério Público,
que pode oferecer representação para aplicação de medidas socioeducativas aos adolescentes
em conflito com a lei mesmo que estes tenham participado de práticas restaurativas com êxito
ou que a vítima tenha renunciado ao direito de representação e não queira que o adolescente
seja processado. É importante sublinhar que esse procedimento acarreta um tratamento
mais gravoso ao adolescente do que ao adulto, o que não faz sentido diante de uma análise
jurídica sistêmica a partir da Constituição Federal (BRASIL, 1988), Estatuto da Criança e do
Adolescente (BRASIL, 1990), Lei do Sinase (BRASIL, 2012) e outras normativas como as
convenções internacionais.
Acerca dos temas discutidos, Sica (2008) aponta duas importantes ponderações
A Justiça Restaurativa não deve ser concebida somente como uma forma de
encurtar o processamento de infrações penais de menor potencial ofensivo
e os eventuais acordos devem ser recepcionados pelo sistema de justiça de
forma a evitar, com segurança, qualquer possibilidade de bis in idem. Ambas as
preocupações são procedentes, pois diversos programas de Justiça Restaurativa
têm apresentado um ou outro problema. (SICA, 2008, p. 27).

Nesse sentido, entendemos que é de fundamental importância que sejam
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aprofundados os debates que tratam das possibilidades de alteração das normas (leis e
resoluções) vigentes, para que se abra a possibilidade de não oferecimento de representação
contra adolescente que participou com êxito das práticas restaurativas, porquanto o
conflito já foi administrado e o impacto que a vítima sofreu já foi compensado (ao menos
em parte e na medida do possível). Além disso, a possibilidade dos acordos restaurativos
não serem recepcionados pelo sistema de justiça abre caminhos para que o adolescente seja
duplamente responsabilizado, aumentando as exigências e enrijecendo o sistema ao invés
de torná-lo restaurativo. Do mesmo modo, se a vítima renunciou ao direito de representação
contra o ofensor porque não deseja vê-lo processado, não faz sentido que a sua vontade
seja desconsiderada pelo promotor de justiça, ocasionando tratamento mais gravoso que o
conferido ao adulto na mesma situação.
De outro lado, na visão da magistrada, a maior parte destas questões poderiam ser
trabalhadas sem alteração legislativa, desde que a interpretação da lei fosse concretamente
realizada com base nos princípios das convenções internacionais, da Constituição Federal, do
Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei do Sinase10.
A aplicação de tais princípios, neste caso, exigiria que a regra fosse a observância
dos princípios como os que regem a execução das medidas socioeducativas e constam na Lei
do Sinase. Vejamos os que se destacam nesse contexto:
I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do
que o conferido ao adulto; II - excepcionalidade da intervenção judicial e da
imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos; III prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível,
atendam às necessidades das vítimas; [...] VII - mínima intervenção, restrita ao
necessário para a realização dos objetivos da medida; [...] IX - fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. (BRASIL, 2012,
grifo nosso).

A magistrada entrevistada defende ainda que tais princípios são direitos públicos
do adolescente e que, para serem negados pelo juiz ou pelo promotor de justiça, exigem
fundamentação robusta. Nessa linha, sustenta que a concepção da interpretação da lei com
base na leitura dos princípios é de fundamental importância. Nas suas palavras: “à medida

que extrapola o simples exercício no processo, para se tornar a espinha dorsal do próprio

De acordo com a magistrada, destacam-se a Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada pelo Decreto n. 99.710,
de 21 de novembro de 1990 (BRASIL, 1990); os art. 5º, 227 e seguintes da Constituição Federal; o art. 100, parágrafo único,
do ECA; e o art. 35 da Lei do Sinase (BRASIL, 2012).
10
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sistema. O que hoje é exceção, deveria ser a regra. E a consequência direta seria a construção
de outro paradigma de sociabilidade” (informação verbal).
Carolina Costa Ferreira (2010) defende igualmente que a aplicação das leis
processuais penais aos casos de Justiça Restaurativa é de ordem principiológica. Mais do que
isto, a autora sustenta que
não poderia ser diferente, uma vez que a própria atuação da Justiça Restaurativa
é guiada por princípios, sendo que a instrumentalização de suas condutas pode
variar, de acordo com as peculiaridades da comunidade em que se insere o projeto.
(FERREIRA, 2010, p. 247).

Rifiotis (2011; 2015), por sua vez, evidencia uma tendência a privilegiarmos os
encaminhamentos de cunho legislativo ao debate da judicialização e institucionalização das
pautas sociais, dentre elas a Justiça Restaurativa. Enfatiza que as soluções legais nem sempre
garantem o atendimento das demandas sociais que guiaram a sua concepção, pois o risco dos
textos legislativos se autonomizarem na prática jurídica é grande, especialmente quando se
trata de legislação no âmbito penal (RIFIOTIS, 2011, p. 51-52).
Outra questão diz respeito à coexistência do processo socioeducativo com o
processo restaurativo do núcleo analisado. Nesse aspecto, a magistrada entrevistada sustenta
que poderia haver uma mudança na legislação para que a Justiça Restaurativa pudesse ser
aplicada como uma instância preparatória facultativa, anterior ao processo judicial. Apenas se
o conflito não fosse restaurado por meio da Justiça Restaurativa é que seguiria para a Justiça
tradicional.
Para essa finalidade, de fato seria necessária uma alteração normativa para que
seja aberta a possibilidade dos atos infracionais, mesmo os graves, serem remetidos à Justiça
Restaurativa caso haja concordância da vítima e do ofensor. Nesse aspecto, extrai-se de
Casara (2019):
Para a Justiça Restaurativa impactar o encarceramento e rachar o paradigma
punitivo (mesmo que inicialmente isso aconteça somente no campo das ideias e para
contrastar com a Justiça Restaurativa acrítica que se dissemina pelo país), é preciso
embrenhar-se na criminalidade dita grave e que tem como consequência penas de
prisão - principalmente os crimes de furto, roubo e tráfico de drogas, que são os
que causam maior número de encarceramento. Se permanecer atuando somente
nos crimes de baixíssimo potencial danoso, a Justiça Restaurativa encontrará
acomodamento em um sistema complementar, dependente e subordinado,
abrangendo conflitos com menor potencial transformativo e de autuação refém do
protagonismo exercido pelo Poder Judiciário. (CASARA, 2019, p. 136).
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Do ponto de vista estrutural, a magistrada entrevistada entende que o trabalho
realizado no núcleo ainda não atingiu todo seu potencial. Para tanto, diz a juíza, “precisamos de

uma estrutura mínima para conseguir trabalhar com mais eficácia, atendendo a demanda com
mais rapidez, nos instrumentalizar melhor para o atendimento às famílias, encaminhamentos,
e ter um diálogo maior com a comunidade” (informação verbal). Por estrutura mínima entendese o espaço físico e os recursos humanos, educacionais e financeiros. Atualmente o Núcleo
enfrenta carência de equipe exclusiva para atuar nas atividades da Justiça Restaurativa,
contando com somente uma servidora efetiva, quatro estagiários e dois facilitadores
voluntários. Sobre esse aspecto, Casara (2019) assevera que
Trabalhar com estagiários, cuja passagem pelo Núcleo em geral tem a duração
de apenas dois anos, requer dedicação extra para alinhar as equipes quanto
ao conhecimento teórico necessário para a atuação - principalmente no que se
refere aos princípios e valores da Justiça Restaurativa – e para prepará-los para as
intervenções como facilitadores nas metodologias necessárias. (CASARA, 2019,
p. 133).

A magistrada sugere que a superação dessa situação se dê por meio da formação
de uma equipe fixa de servidores para as atividades administrativas e de um grupo qualificado
de facilitadores para conduzirem as práticas restaurativas, além do fornecimento de recursos
necessários para viabilizar o acesso dos adolescentes e de suas famílias ao serviço.
Outrossim, a juíza aponta que para o aprimoramento dos serviços do núcleo também
são necessários mais cursos de capacitação em Justiça Restaurativa e uma melhor integração
e colaboração institucional e interinstitucional para expandir a cultura restaurativa em outros
canais, instâncias e setores. A capacitação é de suma importância não apenas para atuar na
restauração de conflitos já instalados, mas também para preveni-los por meio da realização
de círculos de construção de paz, círculos de diálogo, conversas e outras metodologias de
ampliação de diálogo e fortalecimento das relações. Nesse sentido, a qualidade dos cursos de
capacitação, formação e aperfeiçoamento de facilitadores restaurativos:
[...] é primordial para: a) o entendimento dos princípios e valores da Justiça
Restaurativa e das suas metodologias; b) o domínio da lógica comunitária,
interinstitucional, intersetorial e interdisciplinar em que a Justiça Restaurativa
deve ocorrer como instrumento de transformação social; e, c) a internalização
da forma de pensar e agir a partir do paradigma da Cultura da Não Violência.
(CASARA, 2019, p. 129).
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Outra melhoria proposta pela magistrada seria que os servidores que trabalhassem
em colaboração com o Núcleo tivessem essas horas contadas como de efetivo serviço;
descontadas, pois, de sua carga horária diária de trabalho, o que conferiria legitimidade e
estímulo para participarem do projeto.
Casara (2019), nesse sentido, enfatiza que
O Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça deveria,
portanto, recomendar aos Tribunais que os servidores capacitados sejam lotados
de forma específica nos programas, projetos e ações de Justiça Restaurativa ou,
quando não for possível a dedicação exclusiva, que tenham uma parte da carga
horária de trabalho destinada a tal fim. (CASARA, 2019, p. 133).

Ainda, mais uma forma de aprimorar os serviços seria a remuneração dos
facilitadores da Justiça Restaurativa, a fim de manter a qualidade e a constância do quadro
operante, bem como a sustentabilidade do projeto.
Por fim, a juíza concluiu que, embora haja demanda e seja necessária a ampliação
do projeto no âmbito da Vara da Infância e Juventude, entende que um dos papéis do judiciário
é expandir a lógica restaurativa para outros contextos. “Precisamos de mais pessoas, uma

equipe fixa de servidores do Tribunal que possam ficar aqui para poder atender mais casos,
com mais celeridade, e também ajudar com a expansão dessa cultura em outros setores”
(informação verbal). E continuou: “Acredito muito na formação de pessoas que pudessem

atuar nas escolas e nas comunidades, pois muitas das coisas que poderiam ser resolvidas
nesses locais acabam sendo judicializadas” (informação verbal). Mencionou o fato de
recentemente ter chegado a ela um processo envolvendo adolescente que jogou ovos em
outros e, por isto, entende que a escola e a comunidade são tão importantes para se trabalhar
a mudança de cultura e “quebrar a lógica do boletim de ocorrência” (informação verbal). Nas
suas palavras: “Se tivesse um espaço onde as pessoas pudessem resolver em um primeiro

momento o problema, sem prolongá-lo, seria o ideal” (informação verbal).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na primeira seção deste artigo vimos que a Justiça Restaurativa, como a conhecemos
hoje, começou entre os anos 70 e 80, em países como Portugal, Inglaterra, Alemanha, Estados
Unidos, Canadá e Nova Zelândia, apesar de ter seu berço em culturas ancestrais. Analisamos
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os três conceitos-chaves da Justiça Restaurativa: o enfoque no dano causado às pessoas e
comunidades, o dever do ofensor de reparar o dano e a promoção do comprometimento ou
participação dos envolvidos no conflito.
Observamos que em nosso país a Justiça Restaurativa principiou sua instituição
em 2005, por meio do programa “Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de
Justiça Brasileiro”, elaborado pela Secretaria da Reforma do Judiciário/Ministério da Justiça,
que associadamente com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/PNUD
patrocinou três projetos-pilotos de Justiça Restaurativa. Esclarecemos também que a Resolução
CNJ n. 225/2016 evidencia ao longo de seus artigos um caminho para ressignificação do
modo de fazer justiça, esquivando-se de tratar a Justiça Restaurativa como mero procedimento
complementar àqueles já existentes no modelo estatal tradicional, como, por exemplo, as
técnicas alternativas de solução de conflitos.
Na segunda seção, em resumo, vimos que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
tem função muito importante na implantação da Justiça Restaurativa como política pública em
nosso Estado e, para tanto, articulou-se com outras instituições visando a expansão máxima
da Justiça Restaurativa. Assim, foi celebrado o Acordo de Cooperação n. 165/2019, pactuado
entre diversas instituições, públicas e privadas, visando a cooperação entre os acordantes
para instituir protocolo de implantação e expansão da Justiça Restaurativa, com a criação de
Grupo Gestor de Justiça Restaurativa no Estado de Santa Catarina. Verificamos também que
o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio da Resolução TJ n. 19, de 6 de novembro
de 2019, instituiu a Política de Justiça Restaurativa no Poder Judiciário Catarinense, fixando
diretrizes, e criou o Comitê de Gestão Institucional em Justiça Restaurativa.
Procuramos descrever o fluxo da intervenção do Núcleo de Justiça Restaurativa
da Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, consignando que são muitos os
problemas enfrentados, como a falta de pessoal fixo e capacitado para atuar na Justiça
Restaurativa, ausência de recursos necessários para viabilizar o acesso dos adolescentes e
de suas famílias ao serviço, limitação dos tipos de atos infracionais que são remetidos para
o núcleo por decisão da Promotoria respectiva, ausência de normativas que garantam que a
Justiça Restaurativa seja uma instância antecedente e facultativa ao processo socioeducativo
tradicional e que a administração do conflito na Justiça Restaurativa ou a renúncia da vítima
impeça o início do processo tradicional.
A partir dessa realidade, e considerando o protagonismo do Poder Judiciário na
implementação da Política Pública Nacional de Justiça Restaurativa, vislumbramos que o CNJ
possui papel fundamental enquanto instância articuladora. Incentivamos a possibilidade de

235

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

ocorrerem pactuações nacionais e estaduais visando minimizar os entraves e os dilemas que
limitam o desenvolvimento dos projetos em andamento, seja buscando saídas pautadas na
interpretação das normativas e tratados vigentes, seja fazendo o movimento de fomentar
mudanças legislativas no sentido de aumentar a “oferta de reações penais disponíveis,
garantindo uma chance positiva de enfrentar as consequências do crime sem recorrer à pena
aflitiva e sequer ao processo judiciário” (FERREIRA, 2010, p. 248).
Em sentido amplo, compreendemos que não se pode perder de vista o debate
sobre a institucionalização da Justiça Restaurativa, pois nele residem elementos importantes
para a compreensão e superação dos dilemas, ou, conforme Rifiotis (2011), aporias, cuja
compreensão é chave fundamental para a promoção do paradigma restaurativo em toda
a sua potencialidade. Sob essa ótica, vimos que se de um lado a institucionalização da JR
protagonizada pelo judiciário brasileiro abre um leque de possibilidades de expansão das
práticas restaurativas, inclusive em setores sociais e organizações externos ao poder
judiciário, de outro corre o risco de ser colonizada pela lógica do sistema de justiça e perder a
potência de responder de forma diferenciada à complexidade e à pluralidade dos fenômenos
tratados. Destaca-se, ainda, que é preciso um trabalho complexo de melhor conhecimento
acerca dos sujeitos envolvidos no processo de JR, especialmente os jovens, os quais devem
ser instados a todo instante a ocuparem seus lugares como protagonistas do processo. Afinal,
parafraseando Rifiotis (2014), somente trazendo essas questões para o debate poderemos
encontrar um modo de superar antagonismos e dicotomias e procurar ser mais efetivos no
projeto de uma “cultura da paz”.
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THE MAIN INTERFACES BETWEEN PSYCHOLOGY AND THE
SPECIAL TESTIMONY
Rafaela Fátima Marques1
RESUMO
A Lei 13.431, de 2017, instituiu a escuta especializada e o depoimento especial de crianças
e adolescentes com suspeita de terem sido vítimas de violência. A discussão a respeito
do depoimento especial já existe desde 2003, quando aconteceu o desenvolvimento do
projeto depoimento sem dano, no Rio Grande do Sul, o qual objetivava criar um espaço
mais qualificado e protetivo, visando a não revitimização. Este artigo busca refletir sobre
a participação do psicólogo forense no procedimento de depoimento especial, buscando
compreender as principais interfaces entre a psicologia e o depoimento especial, a partir
de uma revisão de literatura de abordagem qualitativa. A inserção dos psicólogos na área
da psicologia jurídica aconteceu de forma gradual desde o reconhecimento da profissão em
1960. Dentro dos tribunais, o psicólogo é geralmente acionado a desenvolver trabalhos nas
varas cíveis e criminais, realizando, principalmente, perícias psicológicas, as quais objetivam
subsidiar as decisões judiciais. Mais recentemente, os psicólogos também vêm atuando na
tomada de depoimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Contudo, desde a
instituição do projeto de depoimento sem dano, em 2003, o Conselho Federal de Psicologia
(CFP) vem realizando inúmeras críticas relacionadas a supostas incongruências entre a
atuação técnica e ética do psicólogo e a realização do depoimento especial. Para além das
críticas do CFP, uma área da psicologia, denominada psicologia do testemunho, desenvolve há
muitas décadas conhecimentos acerca dos fenômenos psicológicos diretamente relacionados
aos testemunhos, mostrando as contribuições desse campo teórico na escuta de crianças e
adolescentes no judiciário.
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ABSTRACT
Law no. 13.431, of 2017, instituted the specialized listening and the special testimony of
children and adolescents with suspicion of being victims of violence. The discussion concerning
the special testimony exists since 2003, when the project harmless testimony was developed
in Rio Grande do Sul, which aimed at creating a more qualified and protective space, aiming
at the non-revictimization. This article seeks to reflect upon the participation of the forensic
phycologist in the procedure of special testimony, seeking to understand the main interfaces
between psychology and the special testimony, from a literature review with qualitative
approach. The insertion of psychologists in the legal psychology area happened gradually,
since the recognition of the profession in 1960. Inside the courts, the psychologist is often
called to develop works in civil and criminal courts, performing, mainly, psychological expertise,
which aims at subsidizing legal decisions. More recently, psychologists have also been working
in taking testimonies from children and adolescents victims of violence. However, since the
establishment of the project harmless testimony, in 2003, the Federal Counsel of Psychology
(CFP) has been making countless criticisms related to possible inconsistencies between the
psychologist’s technical and ethical acting and the execution of the special testimony. Apart
from the criticisms of the CFP, for many decades, an area of psychology, namely testimony
psychology, has been developing knowledge about the psychological phenomena directly
related to testimonies, showing the contributions of this theoretical field to the listening of
children and adolescents in the judiciary.
Keywords: Legal psychology. Psychological expertise. Testimony Psychology. Special
Testimony.

INTRODUÇÃO
Psicologia Jurídica é uma das denominações para nomear uma área da Psicologia
que se relaciona com o sistema de justiça (FRANÇA, 2004). Alguns países adotaram o termo
Psicologia Jurídica, como é o caso do Brasil, e outros, o termo Psicologia Forense. De acordo
com Freitas (2009), a Psicologia Forense é uma área em particular da Psicologia Jurídica, a

243

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

qual diz respeito diretamente às decisões e aos trabalhos que acontecem nas situações de
tribunais, enquanto que a Psicologia Jurídica, por sua vez, inicia-se pelo estudo, passa pelo
tratamento e pelo assessoramento de várias etapas da atividade jurídica, até com os cuidados
relacionados às vítimas, infratores e profissionais do Direito.
No Brasil, a atuação do psicólogo na área da Psicologia Jurídica aconteceu
de forma gradual e lenta, muitas vezes de maneira informal, e teve seu início juntamente
com a regulamentação da profissão, em 1960 (LAGO et al., 2009). Em contrapartida, no
contexto internacional, foi a área da Psicologia Jurídica que contribuiu para a consolidação
da Psicologia enquanto ciência no final do século XIX, momento em que o psicólogo foi
chamado para desenvolver pesquisas que indicassem parâmetros para aferir a fidedignidade
dos testemunhos, o que ocasionou o surgimento dos primeiros laboratórios de Psicologia
Experimental (BRITO, 2012a).
No início do século XX, Freitas (2009) afirma que a prática profissional na área
da Psicologia Jurídica era basicamente perícia, exame criminológico e laudos psicológicos
baseados em psicodiagnóstico. Essa época, marcada pela inauguração do uso dos testes
psicológicos, fez com que o psicólogo fosse visto como um testólogo, como na verdade o foi
na primeira metade do século XX (LAGO et al., 2009). No Brasil, Lago et al. (2009, p. 484)
referem que “os primeiros trabalhos ocorreram na área criminal, enfocando estudos acerca de
adultos criminosos e adolescentes infratores da lei”.
No que diz respeito à inserção do psicólogo dentro do sistema judiciário no Brasil,
os primeiros trabalhos – como peritos indicados pelos magistrados – seguiram o caminho
anteriormente trilhado pelos médicos na elaboração de perícias, realizando diagnósticos no
campo da psicopatologia e fornecendo, ao final do trabalho, um parecer técnico-científico
visando fundamentar as decisões dos magistrados (BRITO, 2012a). Como servidor do
judiciário, o marco inicial foi em 1985, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo realizou o
primeiro concurso público para admissão de psicólogos em seu quadro, seguido pelo Tribunal
de Justiça de Minas Gerais (1992), Rio Grande do Sul (1993) e Rio de Janeiro (1998) (LAGO

et al., 2009).
A respeito da atuação dos psicólogos em perícias psicológicas, pode-se afirmar,
segundo Lago et al. (2009), que existem inúmeras possibilidades de atuação, tais como a
participação em avaliações de casos de disputa de guarda e regulamentação de visitas – no
Direito de Família –; em casos de adoção e destituição do poder familiar – no Direito da Criança
e do Adolescente –; em casos de interdição e dano psíquico – no Direito Civil –; assim como
em casos envolvendo o Direito do Trabalho e o Direito Penal. Para a realização de perícias
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psicológicas, o psicólogo pode utilizar diversas técnicas, tais como entrevistas, observação
clínica e lúdica, aplicação de testes psicológicos e análise de documentos (SERAFIM; SAFFI,
2014).
A palavra “perícia” tem origem no latim e significa destreza, habilidade. Já como
adjetivo, ela significa douto, versado, hábil, experimentado, prático (FERREIRA apud ROVINSKI,
2007). Na área judicial, segundo Rovinski (2007), a perícia é um meio de prova, inserindo
nos autos informações técnicas que, não raro, o juiz desconhece, por ultrapassarem seu
conhecimento técnico-jurídico. O profissional psicólogo é legitimado, por meio do seu órgão
de classe – Conselho Federal de Psicologia (CFP) –, a atuar como perito. Isso está previsto
no Decreto 53.464 (21/01/1964), o qual regulamenta a Lei 4.119, que criou a profissão de
psicólogo.
Umas das possibilidades de atuação do psicólogo dentro do sistema de justiça é a
realização de perícias psicológicas, as quais visam subsidiar a decisão dos magistrados (LAGO

et al., 2009). Porém, sabe–se que perícia é uma das possibilidades de atuação do psicólogo
jurídico, mas não a única, pois o psicólogo jurídico pode atuar na realização de orientações e
acompanhamentos, contribuir para políticas preventivas, estudar os efeitos do jurídico sobre
a subjetividade do indivíduo, entre outras atividades e enfoques de atuação (FRANÇA, 2004).
Atualmente, uma nova possibilidade de atuação para o psicólogo que atua no judiciário é a
realização do procedimento denominado de depoimento especial.
O depoimento especial é um tipo de oitiva diferenciada, que visa retirar as crianças e
adolescentes das salas de audiência, transferindo-as para uma sala especialmente preparada,
a fim de que sejam entrevistadas por um profissional devidamente capacitado, criando um
ambiente o mais seguro e tranquilo possível para que as crianças e adolescentes, supostamente
vítimas ou testemunhas de algum tipo de violência, possam ser ouvidas (PELISOLI; DOBKE;
DELL’AGLIO, 2014). Esse procedimento foi anteriormente denominado depoimento sem dano,
passando a ser chamado, a partir da recomendação n. 33 de 2010 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), de depoimento especial.
Em relação ao projeto pioneiro do depoimento sem dano (DSD), destaca-se que
foi criado no ano de 2003, pelo então Juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de
Porto Alegre, José Antônio Daltoé Cézar, como uma tentativa de se evitar danos secundários
àquelas crianças e adolescentes ouvidas em juízo; configurando-se, desse modo, como mais
uma possibilidade de atuação do psicólogo dentro do sistema de justiça (PELISOLI; DOBKE;
DELL’AGLIO, 2014). Entretanto, de acordo com as mesmas autoras, o Conselho Federal de
Psicologia posicionou-se contrário à atuação do profissional psicólogo na realização deste
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procedimento, tecendo diversas críticas ao depoimento sem dano.
Mais recentemente, com o advento da Lei 13.431/2017, as crianças e
adolescentes, supostamente vítimas ou testemunhas de violência, deverão ser ouvidos por
meio do depoimento especial, ao invés de serem inquiridas pelos operadores do Direito numa
audiência tradicional, justamente para evitar que o procedimento de oitiva se torne iatrogênico
e promova a revitimização desses sujeitos em peculiar situação de desenvolvimento. Além
disso, a lei prevê a necessidade da utilização de protocolos de entrevista para a realização
do depoimento especial, gerando a necessidade, por parte dos profissionais envolvidos,
em buscar conhecimentos, reconhecidamente científicos, para subsidiar a realização de tal
procedimento. Neste sentido, destacam-se as importantes contribuições da Psicologia do
Testemunho, área de conhecimento da Psicologia, a qual traz conhecimentos científicos
sobre os aspectos psicológicos relacionados aos depoimentos, desenvolvendo instrumentos
e técnicas que contribuem para a atuação profissional nesses casos (LAGO et al., 2009).
Portanto, nos últimos anos, diante do avanço da legislação em relação à tomada
de depoimentos de crianças e adolescentes dentro do Poder Judiciário, as discussões sobre
a compatibilidade entre a Psicologia e o recém-denominado procedimento de depoimento
especial ganharam força novamente. Em face das recentes demandas para que o psicólogo
atue na realização do depoimento especial, é necessário refletir sobre a sua participação
neste procedimento. Além disso, é possível questionar se haveria alguma incompatibilidade
na atuação dos psicólogos para a realização do depoimento especial, assim como analisar as
relações teóricas entre a ciência psicológica e o testemunho de crianças e adolescentes no
sistema judiciário.
Em face do exposto, este artigo teve como objetivo refletir sobre a participação
do psicólogo forense no procedimento de depoimento especial, a partir da compreensão das
principais interfaces entre a psicologia e o depoimento especial. Além disso, como objetivos
específicos, buscou refletir sobre a atuação dos psicólogos dentro da área da psicologia jurídica;
verificar as contribuições do campo teórico da psicologia do testemunho para a construção de
boas práticas na escuta de crianças e adolescentes em situação de violência; compreender o
procedimento de depoimento especial; e analisar as principais críticas relacionadas à atuação
do psicólogo neste referido procedimento.
A pesquisa realizada envolveu uma revisão de literatura de abordagem qualitativa,
com buscas realizadas nos meses de agosto e setembro de 2019, nas bases de dados SciELO,
Pepsic e Banco de Teses e Dissertações da CAPES. As buscas foram realizadas nas bases de
dados supracitadas, em virtude de serem bases reconhecidamente científicas e por possuírem
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um número significativo de pesquisas brasileiras. Além disso, também foram consultados
livros reconhecidos no meio acadêmico, indicados por profissionais especialistas da área.

1 A PSICOLOGIA EM INTERFACE COM O DIREITO
A Psicologia e o Direito, segundo Rovinski (2007), são duas disciplinas com
características comuns, mas que apresentam algumas importantes diferenças teóricas e
metodológicas. Embora compartilhem seu objeto de intervenção, a conduta humana, diferem
em relação aos valores, às premissas básicas e aos métodos de aproximação e compreensão
dos fenômenos. O Direito, por compreender que o homem é livre por natureza e que pode
decidir sobre suas ações, busca na ciência psicológica esclarecimentos acerca da presença de
fatores psicopatológicos que pudessem impedir o sujeito de avaliar e controlar sua conduta
(ROVINSKI, 2007).
Do ponto de vista histórico, existe uma grande lacuna temporal entre essas
duas áreas do saber, sendo que, se por um lado o Direito foi reconhecido como uma das
profissões mais nobres desde a antiguidade, surgindo junto às primeiras formas de sociedade,
a Psicologia, por sua vez, que era vinculada inicialmente à Filosofia, teve seu domínio de
saber amplamente questionado, assim como demorou a ter seu reconhecimento enquanto
ciência (OTARAN; AMBONI, 2015). Ao longo da história, segundo Eloy (2012), os achados da
Psicologia ampliaram-se e atraíram o interesse do Direito, pois em decorrência da sua busca
pela verdade dos fatos, o Direito passou a valorizar as alianças interdisciplinares, as quais
proporcionaram uma assessoria para o julgamento do indivíduo social, moral e ético.
Inicialmente, o Direito utilizou os conhecimentos da Psicologia a fim de buscar
descrições acerca do comportamento humano (PELISOLI; DELL’AGLIO, 2013). Aos poucos,
percebeu-se que o contexto jurídico se mostrava propício à observação dos processos
psicológicos presentes em conflitos de litígio (OTARAN; AMBONI, 2015). Segundo Otaran
e Amboni (2015, p. 95), “a Psicologia, quando articulada ao Direito, apontou muitas
possibilidades de contribuição que hoje recebem a denominação de Psicologia Jurídica”. Altoé
(2003 apud LAGO; NASCIMENTO, 2016, p. 18) define o trabalho da Psicologia Jurídica como
o de “informar, apoiar, acompanhar e dar orientação pertinente a cada caso atendido nos
diversos âmbitos do Poder Judiciário”, ou seja, auxiliando os profissionais do Direito.
No Brasil, a Psicologia Jurídica nasceu, enquanto campo de atuação profissional,
dentro das instituições penais, antes mesmo, inclusive, da regulamentação da profissão
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de psicólogo, em 1962 (OTARAN; AMBONI, 2015). Já na área cível do Poder Judiciário, o
ingresso dos psicólogos aconteceu posteriormente, muitas vezes de modo informal, por meio
de estagiários ou serviços voluntários (ROVINSKI, 2009). Diante dessas demandas, cabia
ao psicólogo realizar avaliações forenses que tinham como principal objetivo, por meio da
compreensão psicológica do caso, responder a uma questão legal expressa pelo juiz ou por
outro agente jurídico (ROVINSKI, 2007), subsidiando, por meio de uma compreensão complexa
e sistêmica das relações humanas, as decisões a serem realizadas pelos profissionais do
Direito.
Neste sentido, Otaran e Amboni (2015) destacam que as principais áreas de
contribuição da Psicologia para a Justiça giram em torno do esclarecimento de questões onde
a lei será aplicada, implicando em uma compreensão das dimensões subjetivas e sociais dos
indivíduos, objetivando esclarecer questões legais do ponto de vista psicológico, assim como
compreender o funcionamento dinâmico e as variantes que determinam o sujeito. O foco nas
avaliações, ou seja, a realização de perícias psicológicas, foi e continua sendo a principal atuação
profissional em Psicologia Jurídica, e os psicólogos têm estado cada vez mais envolvidos em
processos de tomada de decisão em relação aos casos (PELISOLI; DELL’AGLIO, 2013).
Ao longo da história, a Psicologia veio legitimando sua atuação dentro do contexto
judiciário e, assim como nas demais áreas, o espaço foi sendo conquistado gradativamente,
conforme sua contribuição efetiva nos diversos campos (OTARAN; AMBONI, 2015). A
Psicologia Jurídica emergiu da articulação entre a Psicologia e o Direito e, quando aplicada
em Tribunais de Justiça, recebe a denominação de Psicologia Forense (OTARAN; AMBONI,
2015). Neste sentido, a perícia psicológica buscará, “por meio de técnicas e instrumentos
da Psicologia, contribuir para a comprovação ou não de um fato de interesse da Justiça, com
objetivo investigativo e diagnóstico, e servirá como prova para subsidiar decisões” (PELISOLI;
DELL’AGLIO, 2013, p. 177).
Segundo Dal Pizzol (2009), um dos elementos qualificadores da perícia é o
conhecimento em um determinado assunto, advindo da experiência e do conhecimento
científico. A perícia é considerada um meio de prova e tem como objetivo obter dados, a partir
de meios técnicos, a respeito da ocorrência de um fato, dar materialidade a um crime e/ou
comprovar a existência de um fato delituoso (TABORDA, 2004). Uma de suas características
é o fato de ser realizada por um especialista e permitir incluir nos autos informações técnicas
que, não raro, o juiz desconhece, podendo ser sugerida pelas partes; porém, a sua realização
só poderá ser determinada pelo juiz (ROVINSKI, 2007).
Os peritos são profissionais devidamente habilitados, conforme disposto no artigo
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156 do Código de Processo Civil, que serão auxiliares do juízo, quando for necessário o
conhecimento técnico para esclarecer fatos relevantes ao julgamento da causa (SERAFIM;
SAFFI, 2014). O psicólogo, na função de perito, é legitimado por meio do seu órgão de Classe
– o Conselho Federal de Psicologia –, e no Decreto 53.464 (21/01/1964), que criou a profissão
de psicólogo, já estava prevista a possibilidade do psicólogo realizar perícias e emitir pareceres
(ROVINSKI, 2007).
Além disso, existe a possibilidade da atuação do psicólogo no contexto do judiciário
na função de assistente técnico. O assistente técnico, de acordo com Serafim e Saffi (2014), é
um profissional, ao contrário do perito, que é contratado pelas partes, a fim de prestar auxílio
técnico, produzir quesitos, acompanhar o processo de perícia e garantir a imparcialidade do
trabalho realizado. Portanto, assim como “o juiz requisita um perito para auxiliá-lo em uma
questão que foge de sua área do conhecimento, os advogados também podem requisitar a
ajuda de outro profissional, com a mesma formação que o perito, que é o assistente técnico”
(SERAFIM; SAFFI, 2014, p. 78).
Schaefer, Rossetto e Kristensen (2012) destacam que, de modo a atuar como
perito ou assistente técnico, o psicólogo precisará possuir conhecimentos técnicos e teóricos
específicos sobre a sua área de atuação, assim como deverá compreender a legislação
vigente e as terminologias referentes ao contexto jurídico, orientando seu trabalho aos
propósitos judiciais. Neste sentido, a Psicologia pode oferecer aos operadores do Direito uma
compreensão mais ampla de saúde e de proteção dos direitos, de modo a contribuir a partir do
conhecimento científico desta área do saber, utilizando uma metodologia adequada, devendo
o psicólogo compreender as especificidades do seu papel e a sua relação com as pessoas
avaliadas (ROVINSKI, 2006).
Por esta banda, levando-se em conta essas diferenças teóricas e metodológicas,
a Psicologia e o Direito enfrentam ainda algumas divergências inevitáveis. Rovinski (2007)
refere que, apesar de possuírem o mesmo objeto material, diferem quanto ao objeto formal,
pois, enquanto a Psicologia é voltada ao mundo do ser, o Direito é voltado ao mundo do dever

ser. O Direito pressupõe que o homem é livre por natureza, capaz de decidir a respeito de
suas ações; a Psicologia, por sua vez, está dirigida para explicação e previsão dos fatores que
determinam o comportamento, trabalhando com pressupostos de probabilidade, enquanto a
lei, por suas decisões irrevogáveis, precisa trabalhar com níveis de certeza (ROVINSKI, 2007).
Logo, segundo Rovinski (2007), a busca pela verdade dos fatos, que é demanda
dos operadores do Direito, configura-se como uma das principais dificuldades apresentadas
aos profissionais da psicologia que pretendem trabalhar nesta área interdisciplinar, haja vista
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que ao psicólogo jurídico não cabe afirmar que determinada situação ocorreu ou não, e nem
que determinada afirmação é verdadeira ou falsa; podendo, desse jeito, atuar apenas a partir
de hipóteses e de probabilidades levantadas por meio do seu trabalho pericial e expostas
no laudo psicológico. Por essa toada, dentro do judiciário, as solicitações que mais geram
divergências entre o que foi demandado e aquilo que foi concluído no laudo psicológico, são as
determinações judiciais para que o psicólogo realize perícia psicológica em casos de violência
contra crianças e adolescentes, sendo ainda mais delicado quando envolve casos de abuso
sexual intrafamiliar (SCHAEFER; ROSSETTO; KRISTENSEN, 2012; SERAFIM; SAFFI, 2014).

1.1 O Trabalho do Psicólogo Judiciário em Casos de Violência contra
Crianças e Adolescentes
A violência contra crianças e adolescentes, segundo Macedo et al. (2019), é
reconhecida internacionalmente como um grave problema de Saúde Pública e de Direitos
Humano e “consiste em toda forma de maus tratos que ocorra em uma relação de
responsabilidade ou poder e que resulte em dano à dignidade, saúde e desenvolvimento de
crianças e adolescentes” ( p. 488). Mais especificamente, o abuso sexual, segundo Schaefer,
Rossetto e Kristensen (2012), pode ser definido como qualquer contato ou interação entre
uma criança ou adolescente e alguém em estágio de desenvolvimento psicossexual mais
avançado, em que a criança/adolescente está sendo usada para a estimulação sexual do
perpetrador, sem ter desenvolvimento psicossexual suficientemente desenvolvido para dar
consentimento.
A perícia psicológica forense em casos de abuso sexual contra crianças e
adolescentes, que são casos que ganham evidência devido à complexidade da avaliação, visa
auxiliar o juiz na tomada de uma decisão, buscando garantir os direitos e o bem-estar da
criança e/ou adolescente (SCHAEFER; ROSSETTO; KRINTENSEN, 2012). Neste contexto, a
perícia psicológica tem como foco uma avaliação abrangente e compreensiva da situação,
entendendo o abuso sexual como um evento de vida e não como um sintoma que poderá gerar
um diagnóstico preciso a respeito da sua ocorrência (GAVA; PELISOLI; DELL’AGLIO, 2013;
SCHAEFER; ROSSETTO; KRINTENSEN, 2012). Para tanto, a fim de contribuir com o trabalho
dos magistrados, o psicólogo, enquanto auxiliar do juiz, deverá “basear-se na integração
de diferentes fontes de informação e de muitos indicadores” (SCHAEFER; ROSSETTO;
KRINTENSEN, 2012, p. 231).
Apesar da vasta gama de conhecimentos que podem ser oferecidos pela perícia
psicológica, a principal necessidade demonstrada pelos operadores do Direito é a de
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conseguir, por meio da prova técnica, compreender a verdade dos fatos, ou seja, saber se
a violência realmente ocorreu e, a partir disso, quem a perpetrou, quando, onde e como
tal violência aconteceu (SOARES; CARDOSO, 2016). Segundo Shine (2009), a busca pela
verdade dos fatos justifica o recurso à prova pericial, tendo em vista que a decisão judicial
busca orientar-se a partir do que é científico, de modo a evitar opiniões pessoais ou mesmo
ambiguidades.
Em busca de atender às demandas impostas pelo Direito, muitos profissionais da
Psicologia caem nas armadilhas do contexto do judiciário, realizando perícias psicológicas, não
na tentativa de compreender a dinâmica da situação e buscar o maior número de informações
possíveis, mas visando a obtenção de dados que possibilitariam uma conclusão categórica
a respeito da ocorrência ou não da violência (SHINE, 2009). Como a Psicologia não possui
instrumentos capazes de descobrir convictamente se uma situação de violência aconteceu ou
não, muitos psicólogos, de modo equivocado, acabam tomando posicionamentos conclusivos
em seus laudos, o que em muitos casos acaba provocando processos éticos no Conselho
Federal de Psicologia.
Neste sentido, um dos maiores desafios da perícia psicológica forense em casos de
violência contra crianças e adolescentes é o fato de que, na maioria das vezes, atos libidinosos
podem não deixar vestígios (SCHAEFER; ROSSETTO; KRISTENSEN, 2012). Além disso,
existem casos que envolvem crianças muito pequenas, com limitações na comunicação verbal
e compreensão limitada (SCHAEFER; ROSSETTO; KRISTENSEN, 2012). Outro ponto que
merece destaque, são os obstáculos referentes à falta de padronização dos procedimentos
para avaliar tanto a vítima como os supostos agressores no contexto forense (SERAFIM;
SAFFI, 2014).
Ainda em relação às dificuldades encontradas na realização de perícias psicológicas
nesses casos, verifica-se que o abuso sexual não é um fenômeno que possui uma sintomatologia
própria, sendo que algumas vítimas podem, inclusive, apresentar consequências mínimas ou
nenhuma consequência (HEFLIN et al., 1999). Ademais, existem as falsas alegações de abuso
sexual que, no Brasil, tem sido objeto, desde o início da última década, de discussões tanto na
área do Direito quanto na área da Psicologia. As falsas alegações de abuso sexual, de acordo
com Brockhausen (2011), podem ser realizadas tanto pelos adultos quanto pelas crianças.
Elas podem ser derivadas de uma mentira, que possa estar implicada em algum interesse no
âmbito judicial, ou, segundo Stein (2009), de uma falsa memória.
Em face do exposto, o relato da vítima constitui, na maior parte das vezes, um dos
únicos elementos de prova. Neste sentido, ganha destaque a entrevista psicológica, que é
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uma técnica privilegiada no processo de perícia, pois possibilita conhecer dados provenientes
de diversas fontes. A entrevista deve ser realizada com rigor técnico e ético, utilizando
conhecimentos reconhecidamente científicos, de modo que, além de garantir a saúde
psicológica e o bem-estar emocional da vítima ou testemunha, não comprometa a qualidade
e quantidade das informações obtidas, as quais são tão importantes para as decisões judiciais
(SCHAEFER; ROSSETTO; KRISTENSEN, 2012).
A literatura especializada da área aponta que, mesmo diante das mesmas
informações acerca de uma situação de abuso sexual, os profissionais da Psicologia tendem
a apresentar conclusões diferentes acerca do mesmo caso, o que indica a necessidade de
padronização dos procedimentos e de capacitação profissional, tendo em vista a complexidade
do tema (GAVA; SILVA; DELL’AGLIO, 2013; PELISOLI; DELL’AGLIO, 2016). Em vista disso,
com a promulgação da Lei 13.431/2017, além das perícias psicológicas, o psicólogo vem
sendo chamado a atuar nos casos de violência contra crianças e adolescentes, realizando o
depoimento especial (PELISOLI; DOBKE; DELL’AGLIO, 2014).
A partir disso, compreende-se que, tanto na perícia psicológica quanto no
depoimento especial, é essencial ao psicólogo apropriar-se de conhecimentos técnicos
e teóricos acerca de como acontece o relato de uma criança ou adolescente que foi vítima
ou testemunha de algum tipo de violência, quais os aspectos psicológicos envolvidos na
recuperação da memória do fato vivenciado e qual a melhor forma de realizar o trabalho,
sem prejudicar a prova e sem causar danos psicológicos secundários à pessoa entrevistada
(PELISOLI; DOBKE; DELL’AGLIO, 2014; STEIN, 2009). Neste sentido, dentro da Psicologia,
existe uma área do conhecimento chamada Psicologia do Testemunho, que busca contribuir
com as situações em que haja a necessidade de se obter o relato de vítimas, testemunhas e/ou
suspeitos, utilizando técnicas de entrevista embasadas cientificamente, dentro das condições,
limitações e circunstâncias de cada situação (PINTO, 2015).

1.2 A Atuação do Psicólogo Judiciário e a Entrevista Investigativa
Os profissionais da área do Direito vêm percebendo a necessidade de compreender
melhor os aspectos psicológicos que afetam a capacidade do ser humano de representar
mentalmente e relatar a realidade. Diante disso, a partir do dever de garantir a justiça e de
buscar a verdade dos fatos, o Direito vem recorrendo, cada vez mais, à Psicologia. Uma das
áreas que representa uma das possibilidades de aproximação entre Psicologia e Direito
denomina-se Psicologia do Testemunho, a qual, embora já tenha inúmeras pesquisas em
outros países há quase 40 anos, no Brasil ainda é pouco estudada e discutida (PINTO, 2015).
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Stein et al. (2015) referem que, desde os trabalhos pioneiros do psicólogo alemão
Hugo Münsterberg, na primeira década do século XX, e os estudos publicados na década de
70, houve um crescimento expressivo nas décadas de 80 e 90 de uma literatura científica
que pesquisava sobre as variáveis que influenciam – e que podem impactar – o testemunho.
Segundo Cecconello, Ávila e Stein (2018, p. 1.059), a Psicologia do Testemunho “tem estudado
os erros decorrentes de processos cognitivos de testemunhas, e como os procedimentos
realizados por atores de justiça podem aumentar ou diminuir a fidedignidade da prova advinda
da memória da testemunha”.
Levando-se em consideração que, na ausência de evidências materiais, o testemunho
obtém um valor decisivo na sentença de condenação ou na absolvição de uma pessoa,
compreende-se, de acordo com Pinto (2015), que é necessário gerar conhecimentos para
que as provas testemunhais sejam as mais fidedignas possível, mesmo reconhecendo não ser
humanamente possível a recuperação total e literal da memória de um fato vivenciado. Países
como o Reino Unido, Noruega, Austrália, Nova Zelândia e Canadá já implantaram, segundo
o autor, a partir dos conhecimentos científicos da Psicologia do Testemunho, mudanças em
seus sistemas legais que alteraram o modo de condução das entrevistas investigativas ou
forenses com crianças e adultos.
As entrevistas realizadas no contexto do judiciário visam a recuperação de
informações a respeito de fatos que ocorreram no passado, fazendo com que o relato das
vítimas e testemunhas adquiram importância fundamental na resolução do processo judicial
(ROVINSKI; STEIN, 2009). Diante disso, sempre que a entrevista tiver como foco na recuperação
de dados da memória, a técnica recomendada denomina-se Entrevista Investigativa. Segundo
Rovinski e Stein (2009, p. 68), “a Entrevista Investigativa tem como objetivo elucidar fatos que
possam ter ocorrido e que sejam de interesse, ou não, da Justiça. Sua aplicação independe do
sistema legal instituído em cada país e pode ser utilizada para casos criminais ou da área cível”.
Segundo Stein et al. (2015), a literatura científica da Psicologia do Testemunho é
uníssona em afirmar que a forma como um testemunho é coletado irá interferir diretamente
na quantidade e na qualidade das informações obtidas. Neste sentido, Pinto (2015) destaca
a existência da necessidade de serem desenvolvidos protocolos para a entrevista de vítimas
e testemunhas, visando um relato com um maior número de informações e com a menor
interferência possível por parte do entrevistador. Portanto, a partir dos conhecimentos
científicos da Psicologia do Testemunho, foram desenvolvidos modelos de entrevistas
investigativas que objetivam padronizar os procedimentos, levando-se em consideração as
peculiaridades da recuperação da memória acerca de um fato vivenciado (STEIN et al., 2015).
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Pinto (2015) refere que, embora no Brasil os protocolos de entrevista investigativa
permaneçam praticamente desconhecidos, poucos estudados e, consequentemente, não
utilizados, em outros países foram desenvolvidos alguns modelos de protocolos, como por
exemplo, o PEACE, a Entrevista Cognitiva, o Step-Wise Interview, o Protocolo de Entrevista
Forense da CornerHouse – RATAC, o protocolo do National Institute of Child Heath and

Human Development – NICHD, e a Self-Administered Interview. Segundo Cecconello et al.
(2018, p. 1.067) protocolos como a Entrevista Cognitiva, Self-Administered Interview e o
NICHD, “já estão adaptados para uso no Brasil, e tem sido demonstrado, por meio de diversos
experimentos, que possibilitam um relato de um maior número de informações, com a menor
interferência possível”.
A partir disso, destaca-se que não há uma única forma de conduzir uma entrevista
investigativa (STEIN; PERGHER; FEIX, 2009), porém, existem alguns parâmetros que guiam
a realização deste procedimento. Neste sentido, na Entrevista Investigativa é fundamental
a escuta, já que é a vítima ou a testemunha quem possui as informações; e a função do
entrevistador é a de estimular a pessoa a trazer somente os fatos que ela consegue se lembrar.
Com relação às perguntas, a Entrevista Investigativa possui um comprometimento com a forma
como os questionamentos são realizados, isto é, as perguntas devem ser realizadas de modo
a respeitar a sequência dos fatos lembrados pela pessoa, assim como o entrevistador deve
utilizar os mesmos termos que o entrevistado utilizou, não incluindo nenhuma informação
nova, a fim de não o sugestionar (STEIN et al., 2015).
De acordo com Stein et al. (2015), as principais técnicas cientificamente
desenvolvidas de Entrevista Investigativa possuem quatro eixos, os quais estão incluídos
nas diretrizes de melhores práticas de entrevista no âmbito forense; são eles: acolhimento
e construção do rapport; relato livre; questionamentos compatíveis com a testemunha; e os
tipos de perguntas. O acolhimento - e a construção do rapport - tem como objetivo criar um
clima positivo para a realização da entrevista, deixando o entrevistado mais à vontade para
conversar, levando-se em consideração que a entrevista é, na maior parte das vezes, realizada
por pessoas que as vítimas e testemunhas não conhecem (STEIN et al., 2015).
Segundo Stein, Pergher e Feix (2009), o relato livre, por sua vez, visa estimular o
entrevistado a falar livremente, sem interferências, com a orientação de falar tudo o que conseguir
lembrar, mesmo detalhes que pareçam irrelevantes. Após esgotar as possibilidades em relação
ao relato livre, o entrevistador poderá realizar questionamentos compatíveis com o entrevistado,
utilizando, para isso, as informações trazidas no relato livre e, ao invés de utilizar um roteiro de
perguntas pré-estabelecido, deverá respeitar a sequência lógica da narrativa da pessoa.
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Por fim, aponta-se a importância do formato no qual a pergunta é formulada.
Segundo Stein et al. (2015), a literatura científica da área aponta que as perguntas abertas
possuem maiores chances de produzir informações fidedignas e confiáveis, em comparação
com as perguntas fechadas. Além disso, o entrevistador não deverá trazer nenhuma
informação que não tenha sido relatada pelo entrevistado, de modo a não sugestioná-lo e não
comprometer a fidedignidade do testemunho prestado.
Além disso, é necessário destacar a importância da realização do fechamento
da entrevista investigativa. O fechamento, segundo Stein, Pergher e Feix (2009), deve ser
o momento no qual o entrevistador buscará criar uma atmosfera positiva, resgatando os
assuntos trazidos pelo entrevistado no rapport, a fim de fazer com que a vítima ou testemunha
consiga sair do ambiente da entrevista com um estado emocional mais adequado e positivo.
Além disso, deve ser o momento de agradecer ao entrevistado pelo empenho e esforço que
ele precisou fazer para lembrar.
Atualmente, o psicólogo judiciário vem atuando em casos de violência contra
crianças e adolescentes na realização de perícias psicológicas e do depoimento especial.
Embora nas duas formas de atuação o profissional vise garantir o bem-estar da vítima ou
testemunha e objetive preservar, ao máximo, as informações coletadas, é importante destacar
que se tratam de procedimentos diferentes. De acordo com Pelisoli e Dell’Aglio (2013, p. 177),
“juridicamente, fala-se que a avaliação psicológica seria uma prova pericial, que pode se valer
de diferentes instrumentos, enquanto o depoimento especial seria uma prova testemunhal,
em que a própria vítima testemunha em audiência”.
A partir dessas considerações, percebe-se que, independentemente do psicólogo
atuar na perícia psicológica ou no depoimento especial, ele precisa estar munido de protocolos
que possam garantir o bem-estar do entrevistado, assim como a qualidade das informações
obtidas. Mais especificamente no caso da perícia psicológica, devido à não obrigatoriedade
do uso de protocolos prevista em lei, o profissional precisa estar atento ao perigo do uso de
outros modelos de entrevistas, indicadas para outros contextos que não o forense, as quais
possam comprometer a saúde da vítima ou que levem ao comprometimento das informações
obtidas.

1.3 As Interfaces entre a Psicologia e o Depoimento Especial
Até a década de 1980, segundo Rovinski e Pelisoli (2018), quase não eram
encontradas discussões, na literatura nacional e internacional, acerca das necessidades de
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diferenciar a tomada de depoimento de crianças e adolescentes em relação à forma como
acontecia com os adultos. No Brasil, mesmo com o advento do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) no ano de 1990 (BRASIL, 1990), que visava garantir a proteção integral
de crianças e adolescentes, o objetivo das investigações de casos em que houvesse violência
infanto-juvenil ainda tinha como foco a elucidação dos fatos e a responsabilização do agressor,
não considerando a condição especial dessas vítimas e testemunhas, enquanto pessoas em
desenvolvimento, no momento em que a oitiva era realizada (ROVINSKI; PELISOLI, 2018).
De acordo com Pelisoli, Dobke e Dell’Aglio (2014, p. 31), “no Brasil, historicamente,
o depoimento de crianças, em juízo, sempre se realizou da mesma forma como ocorre com
os adultos, sem quaisquer normas ou procedimentos específicos”. Em outros países, embora
já existissem registros de algumas experiências relacionadas à tomada de depoimento de
crianças e adolescentes na década de 80, verifica-se que foi somente após os anos 2000
que houve um crescente nas discussões, consequentemente gerando modificações no modo
como estava sendo realizada a oitiva de crianças e adolescentes (ROVINSKI; PELISOLI, 2018).
Realizar a tomada de depoimento com crianças e adolescentes, vítimas ou
testemunhas de algum tipo de violência, não é uma tarefa fácil para nenhum profissional
(PELISOLI; DELL’AGLIO, 2016). Para as vítimas pode ser ainda pior, pois segundo Pelisoli,
Dobke e Dell’Aglio (2014), crianças e adolescentes que precisaram prestar seu testemunho
sobre a violência sofrida, diante do seu perpetrador e de seus advogados, afirmaram ser
assustadora a vivência deste momento, referindo raiva, medo, revivência e outros sentimentos
negativos.
Olhares, expressões e perguntas destas duas figuras da sala de audiências
tornavam o momento mais tenso e estressante e cuidadores não abusivos
solicitavam mudanças no sistema de coleta de dados com crianças e adolescentes
vítimas. As próprias crianças, neste estudo, indicaram que algumas das mudanças
poderiam ser a retirada do réu da sala de audiências, o uso de vídeos e maior
limite para as perguntas direcionadas a elas (PELISOLI; DOBKE; DELL’AGLIO,
2014, p. 28).

Neste sentido, caso o profissional que esteja coletando o depoimento da vítima
não tenha as técnicas adequadas para conduzir o procedimento, a criança poderá se sentir
constrangida, insegura, com a tendência a negar a ocorrência do abuso, mesmo que a
denúncia seja verdadeira (BRITO, 2012b). Logo, repensar a forma como estava ocorrendo a
tomada de depoimento de crianças e adolescentes estava se tornando urgente e inadiável,
tendo em vista que a violação da integridade de crianças e adolescentes exige intervenção por
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parte dos profissionais envolvidos, visando atender e proteger a vítima, assim como tomar
as providências adequadas em relação ao agressor (PELISOLI; DOBKE; DELL’AGLIO, 2014).
Além disso, Rovinski e Pelisoli (2018), ao realizarem uma revisão sobre o tema
da tomada de depoimento de crianças e adolescentes, afirmam que o número de vezes que
a escuta da criança ou do adolescente é realizada irá variar em cada país. Em 39% deles, o
depoimento é gravado e tende a ocorrer apenas uma vez na fase de investigação, valendose de procedimentos que garantem o contraditório e o direito à ampla defesa do acusado.
Apesar disso, referem que o “Brasil e os Estados Unidos diferenciavam-se dos demais países
em razão do grande número de oitivas que realizavam com cada criança e adolescente vítima”
(ROVINSKI; PELISOLI, 2018, p. 89).
Somente após a implementação das primeiras práticas diferenciadas de escuta
de crianças e adolescentes, que as discussões sobre as problemáticas envolvidas em torno
deste assunto ganharam força no contexto brasileiro (ROVINSKI; PELISOLI, 2018). No Brasil,
mais especificamente no ano de 2003, foi desenvolvida uma prática precursora de escuta
de crianças e adolescentes, denominada Depoimento Sem Dano (BRITO, 2012b). Segundo
Rovinski e Pelisoli (2018), esta metodologia foi desenvolvida pelo Juiz da Vara da Infância de
Juventude da Comarca de Porto Alegre/RS, José Antônio Daltoé Cézar, e tinha como objetivo
reduzir os danos à criança ou ao adolescente vítima, garantindo os direitos de proteção e
prevenção, assim como a melhoria da prova testemunhal.
Na metodologia do depoimento sem dano, o profissional treinado, geralmente
um psicólogo ou um assistente social, realizava a escuta das crianças e dos adolescentes
em uma sala distinta da sala de audiências, especialmente equipada, utilizando fones de
ouvido, de modo que o juiz e os demais integrantes da sala de audiências pudessem fazer
questionamentos à criança ou ao adolescente por meio do entrevistador (BRITO; PEREIRA,
2012). Desta maneira, o sistema de áudio e vídeo permitia que o depoimento da vítima
fosse devidamente transcrito e anexado ao processo para fins de prova, evitando-se novas
inquirições e uma possível revitimização da criança (BRITO; PEREIRA, 2012).
De acordo com Rovinski e Pelisoli (2018), a proposta foi muito bem aceita pelos
profissionais do Direito, os quais reconheceram suas dificuldades e limitações na tomada
de depoimento de crianças e adolescentes, admitindo que a sala de audiências não era o
local mais adequado para receber vítimas de violência infanto-juvenil. Neste sentido, Pelisoli,
Dobke e Dell’Aglio (2014, p. 32) destacam que “a dificuldade dos operadores do Direito de
conduzir entrevistas com essa população foi um propulsor dessa ideia e, portanto, a presença
de técnicos preparados para essa tarefa seria fundamental para colocá-la em prática”.

257

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

Compreendia-se que o depoimento sem dano reduziria consideravelmente os
danos secundários às vítimas, visto que o profissional entrevistador adequaria as perguntas
realizadas pelos operadores do Direito, de forma a torná-las mais compatíveis com a fase
de desenvolvimento da criança e do adolescente (TABAJASKI, 2009). Além disso, a nova
metodologia também foi vista de forma positiva, pois qualificaria a prova mediante os novos
conhecimentos, já mais divulgados na atualidade, da Psicologia do Testemunho, falsas
memórias e Psicologia Cognitiva, os quais visam proteger o relato das vítimas e testemunhas
de algum tipo de violência (TABAJASKI, 2009).
Diante disso, os operadores do Direito compreenderam que os profissionais mais
indicados para realizar este tipo de trabalho seriam os psicólogos e os assistentes sociais, o que
acabou ocasionando fortes tensões em relação ao tema (BRITO, 2008). Deste modo, os anos
seguintes à implantação do depoimento sem dano foram permeados por fortes discussões
e embates relacionados ao assunto (PELISOLI; DOBKE; DELL’AGLIO, 2014). O Conselho
Federal de Psicologia e o Conselho Federal de Serviço Social posicionaram-se contrários ao
envolvimento do psicólogo e do assistente social na realização do depoimento sem dano,
tecendo diversas críticas, sendo a principal delas o argumento de que não seria atribuição ou
competência destes profissionais a coleta de depoimentos (ROVINSKI; PELISOLI, 2018).
Mais especificamente no caso do Conselho Federal de Psicologia, as críticas
originaram a resolução CFP 010/2010, a qual proibia o psicólogo de atuar como inquiridor
de crianças e adolescentes vítimas de violência (PELISOLI; DOBKE; DELL’AGLIO, 2014).
A referida resolução, segundo Rovinski e Pelisoli (2018), indicava que o psicólogo não se
subordinaria a outras categorias profissionais e deveria ter autonomia na execução do seu
trabalho. Além disso, afirmava que a escuta psicológica consistia em:
[...] oferecer lugar e tempo para a expressão das demandas e desejos da criança
ou adolescente. Para realizar essa escuta, o profissional deverá considerar o
contexto social, histórico e cultural, respeitar a diversidade, preservar o sigilo e
trabalhar em rede (PELISOLI; DOBKE; DELL’AGLIO, 2014, p. 32).

Ainda neste sentido, Pelisoli, Dobke e Dell’Aglio (2014), em uma revisão a respeito
do tema, apresentam outras críticas e conflitivas acerca do assunto. As autoras referem que
as críticas giram em torno de uma possível descaracterização do trabalho do psicólogo, o
qual, ao trabalhar na inquirição de crianças e adolescentes, não teria tempo para realizar uma
avaliação psicológica sobre a situação, encaminhar ou até mesmo atender outras pessoas que
contribuiriam para a compreensão do caso. Além disso, referem também que os críticos das
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novas possibilidades de tomada de depoimento de crianças e adolescentes enfatizam que
testemunhar tem sido uma obrigação, e não um direito da vítima ou testemunha.
Em face da calorosa discussão sobre o tema e as consequentes proibições impostas
pelo Conselho Federal de Psicologia, segundo Pelisoli, Dobke e Dell’Aglio (2014), o Ministério
Público Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro ingressaram com uma ação civil pública
contra o Conselho Federal de Psicologia, com pedido de liminar, visando a suspensão da
aplicação e dos efeitos da Resolução 10/2010 do CFP em todo o território nacional. De acordo
com as autoras, “a liminar foi deferida, garantindo aos psicólogos a atuação na inquirição e
impedindo que o Conselho aplique penalidades a estes profissionais” (PELISOLI; DOBKE;
DELL’AGLIO, 2014, p. 33).
Ainda no ano de 2010, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) legitimou a prática
de oitiva de crianças e adolescentes e publicou a recomendação n. 33, passando a chamar a
metodologia de depoimento especial, e recomendando a criação de serviços especializados
para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos processos
judiciais (ROVINSKI; PELISOLI, 2018). Entre 2010 e 2015, Rovinski e Pelisoli (2018) afirmam
que poucos foram os debates acerca do tema, sendo que o projeto que daria origem à Lei
13.431/2017 teve início no ano de 2015, com a participação de pesquisadores e profissionais
ligados a entidades que trabalhavam em prol dos direitos das crianças e adolescentes.
Em abril de 2017, foi promulgada a Lei 13.431, a qual alterou o Estatuto da Criança
e do Adolescente e estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente
vítima ou testemunha de violência no Brasil (ROVINSKI; PELISOLI, 2018). A nova lei buscou
definir os procedimentos na escuta das vítimas e testemunhas, exigindo que toda a rede de
proteção e de justiça fizessem adaptações de modo a garantir o seu cumprimento (ROVINSKI;
PELISOLI, 2018).
A Lei 13.431/2017 também faz diferenciações acerca da escuta especializada e
do depoimento especial. No Decreto 9.603/2018, que regulamenta a lei, verifica-se que a
escuta especializada será realizada por meio dos órgãos de proteção e não tem como objetivo
produzir provas, mas sim assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de
violência, para a superação das consequências da violação sofrida (BRASIL, 2018). Já no caso
do depoimento especial, a oitiva deverá ser realizada por autoridade policial ou judiciária, com
a finalidade de produção de provas (BRASIL, 2018).
Ainda em relação à Lei 13.431/2017, verifica-se a existência de alguns aspectos
que merecem destaque: as vítimas e testemunhas deverão ser respeitadas quando decidirem
não falar sobre a violência sofrida; o depoimento deverá ser regido por protocolos, sendo

259

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

gravado desde o seu início; o profissional poderá conduzir a tomada de depoimento sem
interrupções, sendo que as perguntas a serem realizadas pelos operadores do Direito seriam
realizadas na parte final do depoimento e o entrevistador teria autonomia para adequá-las
caso não fossem compreensíveis à fase de desenvolvimento do entrevistado ou caso tivessem
potencial risco de dano à integridade psicológica da criança ou do adolescente (ROVINSKI;
PELISOLI, 2018).
Neste sentido, percebe-se que, após o desenvolvimento do projeto do depoimento
sem dano, muitos foram os avanços no sentido de desenvolver uma metodologia que, de fato,
protegesse as crianças e adolescentes que seriam ouvidos por meio do depoimento especial,
assim como resguardasse as informações coletadas de modo a não prejudicar todos os
envolvidos no processo. Porém, ainda existem muitas resistências por parte dos profissionais
da Psicologia e do órgão que os representa, no sentido de trazer o depoimento especial como
mais uma forma de atuação do psicólogo dentro do contexto do judiciário.
Ao longo da revisão de literatura realizada, percebeu-se que a Psicologia, desde que
iniciou os trabalhos em interface com a justiça, sempre trabalhou auxiliando os operadores do
Direito por meio da realização da avaliação psicológica. Portanto, compreende-se que há um
estranhamento por parte dos profissionais quando são acionados a atuar em outras frentes,
como por exemplo, no depoimento especial. O fato da Psicologia utilizar muitas ferramentas
voltadas para o contexto clínico acaba não só fazendo com que haja uma resistência em
relação ao depoimento especial, como também faz com que a avaliação psicológica em casos
de violência contra crianças e adolescentes dentro do judiciário, ande na contramão daquilo
que é importante ser levado em consideração no contexto forense.
Existe uma premissa, defendida pelos críticos ao depoimento especial, a qual
afirma que ele não faria parte da Psicologia. Entretanto, todo o procedimento de depoimento
especial deve ser realizado por meio de protocolos, os quais são baseados em estudos teóricos
e técnicos da área da Psicologia do Testemunho. Logo, um grande problema existente neste
campo é que a Psicologia ainda é vista como uma ciência voltada para aquilo que é de ordem
subjetiva. Pelo contrário, no campo forense é importante, além dos cuidados com o bemestar psicológico da pessoa avaliada, que haja um compromisso com a objetividade das
informações, ultrapassando a visão particular do sujeito sobre a situação vivenciada, fazendo
com que o profissional precise confirmar “a compatibilidade das informações trazidas pelo
periciado com os dados de realidade” (ROVINSKI, 2011, p. 89).
Neste sentido, o trabalho realizado pelo psicólogo forense, tanto na avaliação
psicológica quanto no depoimento especial, precisa ter cuidados técnicos, utilizando as
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ferramentas da Psicologia do Testemunho e não aquelas oriundas da Psicologia Clínica.
Portanto, existe a possibilidade da Psicologia trabalhar na avaliação psicológica e no
depoimento especial a partir dos conhecimentos científicos da Psicologia do Testemunho, a fim
de auxiliar na clarificação de questões complexas, desenvolvendo novas frentes de trabalho.
Compreende-se que a avaliação psicológica e o depoimento especial são procedimentos
distintos e que não se equiparam, contudo em ambos o psicólogo trabalha com ferramentas
oriundas da Psicologia.
Além disso, quando o Conselho Federal de Psicologia defende a avaliação
psicológica, afirmando que esta seria a atribuição do psicólogo e tal procedimento poderia
contribuir dentro do judiciário, percebe-se uma aparente ausência de preocupação do referido
Conselho no que tange à utilização de parâmetros científicos capazes de balizar a prática do
psicólogo forense por meio da avaliação psicológica, tendo em vista que não é possível se
conceber a premissa de que apenas o uso da avaliação psicológica, por si só, já seria suficiente
para se garantir a proteção da criança e do adolescente e a confiabilidade dos dados obtidos.
A partir disso, infelizmente o que se percebeu foi um grande despreparo por parte
de muitos psicólogos ao atuarem no contexto forense num cenário envolvendo a suspeita de
violência sexual contra crianças e adolescentes, em que os profissionais acabam utilizando, de
forma inadequada, ferramentas do contexto clínico, ignorando os conhecimentos científicos
da Psicologia do Testemunho - de onde questiona-se, portanto, o quanto isso seria mais
protetivo do que outras práticas. Por fim, compreende-se que a Psicologia vem perdendo a
oportunidade de contribuir com o depoimento especial, na medida em que se empenha quase
completamente em criticar tal procedimento, deixando de trazer importantes contribuições
para o seu aperfeiçoamento no contexto jurídico brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da revisão de literatura realizada, percebeu-se que a atuação do psicólogo em
interface com a justiça ocorreu voltada principalmente à realização de avaliações psicológicas.
Com a chegada do depoimento especial, abriram-se novas possibilidades de trabalho para
o psicólogo em casos de violência contra crianças e adolescentes. Todavia, o procedimento
não foi muito bem visto pelo Conselho Federal de Psicologia, o qual teceu diversas críticas ao
depoimento especial.
Em face do exposto, concluiu-se que não só não é incompatível a atuação do
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psicólogo no depoimento especial, como também existem interfaces que relacionam as
duas matérias. Compreende-se que o psicólogo, enquanto profissional que de forma técnica
e ética trabalha visando a proteção de crianças e adolescentes, deve estar envolvido no
desenvolvimento de metodologias de depoimento especial que visem a criação de ambientes
mais seguros e tranquilos para que crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas, possam
ser ouvidas – se assim desejarem – a respeito da vivência de qualquer tipo de violência.
Ainda neste sentido, entende-se que o Conselho Federal de Psicologia deveria
contribuir mais com a atuação do psicólogo em interface com a justiça, compreendendo o seu
trabalho, e fornecendo parâmetros técnicos e éticos compatíveis com o peculiar trabalho do
psicólogo no contexto forense. Por fim, coloca-se uma pergunta para reflexões futuras sobre
o tema: de que forma a Psicologia poderia contribuir com a construção de um depoimento
especial mais científico, ético e humano?
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ANALYSIS OF THE SPECIAL STATEMENT PROJECT IN THE
SANTA CATARINA JUDICIARY POWER
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar o projeto do depoimento especial, desenvolvido
dentro do Poder Judiciário de Santa Catarina enquanto procedimento para escuta de crianças e
adolescentes na qualidade de possíveis vítimas ou testemunhas de uma violência. A partir disso,
pretende-se averiguar o tipo de metodologia construída que resultou na Resolução Conjunta
GP/CGJ nº 08 de 24 de setembro de 2018, assim como analisar o modelo de capacitação
utilizada para o treinamento de profissionais que realizam tal trabalho. O presente artigo
buscou analisar, na perspectiva histórica, de como vinha sendo feita a oitiva em audiências
judiciais de crianças e adolescentes, testemunhas ou vítimas de violência, bem como também
sobre as mudanças ocorridas na atualidade, com o advento da Lei 13.431, de 2017 e os
impactos decorrentes dessa mudança. Para tanto, procurou-se apontar que, historicamente,
a oitiva de crianças e adolescentes vinha ocorrendo de modo inadequado, e colaborando para
a revitimização desses sujeitos. Para a referida pesquisa, utilizou-se a abordagem qualitativa,
a qual tem como característica o aprofundamento no contexto estudado na perspectiva
interpretativa do contexto, sendo que para tanto realizou-se uma pesquisa bibliográfica e
documental, em especial no Decreto nº 9603, de 10 de dezembro de 2018, e na Resolução
Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24 de setembro de 2018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Palavras-chave: Depoimento especial. Criança. Adolescente.
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ABSTRACT

This paper aims to analyze the project of the special testimony developed within the Judiciary
of Santa Catarina as a procedure for listening to children and adolescents as potential victims
or witnesses of a violence. From this, it is intended to investigate the type of built methodology
that resulted in the resolution GP-CGJ No. 8 September 24, 2018, as well as to analyze the
qualification model used for the training of professionals who perform such work. The present
article aimed to analyze in the historical perspective, how the hearing was being done in court
hearings of children and adolescents, witnesses or victims of violence, as well as about the
changes that occur today with the advent of Law 13,431 of 2017 and the impacts brought
about from this change. Therefore, we tried to point out that historically the hearing of children
and adolescents was occurring inappropriately and contributing to the revictimization of these
subjects. For this research, we used the qualitative approach, which has as its characteristic
the deepening of the context studied in the interpretative perspective of the context, and for
this, a bibliographical and documentary research was carried out, especially in the decree nº
9603 of 10 of December 2018, and Santa Catarina Court of Justice Resolution GP-CGJ No. 8
September 24, 2018.
Keywords: Special statement. Child. Teenager.

INTRODUÇÃO
Com o advento da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017 (BRASIL, 2017), a qual
estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha
de violência, e alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (BRASIL, 1990), o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) desenvolveu um
projeto para implantação da referida Lei, objetivando balizar no contexto jurídico a metodologia
de escuta de crianças e adolescentes, enquanto possíveis vítimas ou testemunhas de uma
violência.
Anteriormente, não havia uma regulamentação legislativa federal disciplinando
as regras envolvendo a escuta de crianças e adolescentes em situação de violência, o que
contribuiu sobremaneira para a construção de práticas e fluxos de trabalho inapropriados pela
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rede de proteção, que acabava por ouvir reiteradas vezes crianças e adolescentes, seja em
órgãos como o Conselho Tutelar ou mesmo em Delegacias de Polícia e no próprio ambiente
do Fórum, não raras vezes na presença de adultos enquanto figuras de autoridade, como
juízes, promotores, advogados e o próprio suposto agressor.
A partir disso, considerando-se que a sala de audiências é um ambiente hostil à
criança, justamente pela postura mais inquisitiva e adversarial existente nesse espaço, no
ano de 2003 a Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, após
pesquisas, passou a utilizar uma nova prática para realizar a oitiva de crianças e adolescentes,
denominada à época de “Depoimento Sem Dano”. Tal prática ocorreu por iniciativa do então,
na época, Juiz de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude, José Antonio Daltoé Cezar. A
ideia, de acordo com o magistrado, teve origem devido às diversas dificuldades com relação
às inquirições de crianças e adolescentes, o que o motivou a buscar outras alternativas para a
colheita dos depoimentos. Nesse sentido, o projeto pioneiro denominado “Depoimento Sem
Dano” já possuía o condão de evitar a vitimização secundária3 de crianças e adolescentes
envolvidos em situações de violência (CEZAR, 2007).
Nessa seara, o Depoimento Sem Dano procurou resguardar as crianças e
adolescentes do ambiente inadequado da sala de audiência, como é possível averiguar:
Assim, é possível realizar esses depoimentos de forma mais tranquila e profissional
em ambiente mais receptivo, com a intervenção de técnicos previamente
preparados para tal tarefa, evitando, dessa forma, perguntas inapropriadas,
impertinentes, agressivas e desconectadas não só do objeto do processo, mas
principalmente das condições pessoais do depoente (CEZAR, 2007, p. 610c).

Entre os anos de 2011 e 2012, foi realizada uma pesquisa no sistema judicial
brasileiro que resultou no trabalho “Cartografia nacional das experiências alternativas de
tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes em processos judiciais no Brasil:
o estado da arte” (SANTOS et al., 2013), o qual apresentou o mapeamento e a compilação
dos dados estatísticos coletados até o final de 2011, que identificou 42 experiências de
Depoimento Especial, as quais compartilham o uso de 40 salas especiais para oitiva de
crianças e adolescentes em processos judiciais. Essas salas encontravam-se distribuídas em
15 Estados brasileiros (56%), mais concentradamente no Estado do Rio Grande do Sul, que
possuía mais da metade (53%) dessas instalações.

“Chamamos de revitimização quando a criança ou o adolescente, vítimas de abuso sexual, são obrigados a reviver a
violência, em função do próprio sistema judiciário e da persecução penal” (COSTA, 2018).
3
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[...] afirmam que a experiência iniciada no Rio Grande do Sul constituiu “um
divisor de águas na temática do testemunho infantil no Brasil por seu alto poder
de replicação, já que o número de salas cresceu mais de 20 vezes desde 2003,
quando foi criada essa primeira sala de depoimento especial (ROCHA, 2017, p.
7).

Após o desenvolvimento do Depoimento sem Dano no Rio Grande do Sul, o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, no ano de 2010, a Recomendação nº 33 (CNJ,
2010), recomendando aos tribunais a criação de serviços especializados para escuta de
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos processos judiciais, numa
nítida demonstração de reconhecimento à experiência gaúcha com o depoimento sem dano,
que passou a ser denominado pelo CNJ, com a Recomendação nº 33, de depoimento especial.
Na Recomendação nº 33/2010 (CNJ, 2010), no ano de 2017 tornou-se obrigatória a oitiva
de crianças e adolescentes em situação de violência por meio do depoimento especial, bem
como estabeleceu diferenças entre a escuta especializada e o depoimento especial.
Art. 7º Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado
o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade.
Art. 8º Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente
vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária.
(BRASIL, 2017).

A partir disso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), no ano de 2018,
promulgou a Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24 de setembro de 2018 (TJSC, 2018), com
o objetivo de regulamentar a prática do depoimento especial nas Comarcas catarinenses. Tal
Resolução considerou os principais aspectos previstos na Lei nº 13.431/17 (BRASIL, 2017),
tais como a existência de espaço físico e infraestrutura apropriados4, a utilização de protocolos
de entrevista5, a escuta por profissionais especializados, a gravação do procedimento em
áudio e vídeo6 e a capacitação dos profissionais envolvidos.
Dessa forma, tal Resolução evidenciou a necessidade da existência de um
“Art. 10. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura
e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência” (BRASIL, 2017).
4

“Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede
de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado” (BRASIL, 2017).
5

“Art. 12. O depoimento especial será colhido conforme o seguinte procedimento: [...]
V - o profissional especializado poderá adaptar as perguntas à linguagem de melhor compreensão da criança ou do
adolescente; [...]
VI - o depoimento especial será gravado em áudio e vídeo” (BRASIL, 2017).
6
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ambiente adequado às condições de desenvolvimento de crianças e adolescentes, visando
a sua proteção e preservação de sua memória, com estrutura de atendimento projetada para
criar um ambiente reconfortador, menos formal e austero, tão comum nas salas de audiência
e cartórios policiais.
Além disso, prevê uma metodologia específica para a realização do depoimento
especial no Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, com capacitação de servidores e
de juízes de forma continuada, por meio de cursos e de supervisão, além de equipamentos
eletrônicos e apoio técnico qualificado para a oitiva.
O depoimento especial não objetiva apenas alterar o espaço físico, tornando-o
leve e amigável, mas tem a finalidade de criar uma nova perspectiva na escuta de crianças
e adolescentes, buscando garantir seus direitos e, consequentemente, promover uma nova
postura da autoridade judiciária, que complementa a sua função com a participação de uma
equipe de psicólogos, assistentes sociais e profissionais de outras áreas, capacitados em
técnicas de entrevista investigativa.
Nesses termos, o objetivo deste artigo é analisar e compreender o que propõe
a metodologia construída no âmbito do Poder Judiciário de Santa Catarina por meio da
Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24 de setembro de 2018 (TJSC, 2018). Desse modo,
este artigo pretende apresentar embasamento teórico acerca do tema em apreço, servindo
como material de consulta para todos aqueles profissionais capacitados a realizar, no âmbito
judicial, a escuta de crianças e adolescentes. Trata-se, portanto, de um estudo de revisão
bibliográfica7, com abordagem qualitativa8, que visa apresentar subsídios teóricos para o uso
do depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violências.

“Os trabalhos de revisão são definidos por Noronha e Ferreira (2000, p. 191) como estudos que analisam a produção
bibliográfica em determinada área temática, dentro de um recorte de tempo, fornecendo uma visão geral ou um relatório do
estado da arte sobre um tópico específico, evidenciando novas idéias, métodos, subtemas que têm recebido maior ou menor
ênfase na literatura selecionada.” (NORONHA; FERREIRA apud MOREIRA, 2004, p. 22).
7

“A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrandose na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com
o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo
das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.” (GERHARDT;
SILVEIRA, 2009, p. 32).
8
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1 A ESCUTA PROTEGIDA
A Lei 13.341/2017 (BRASIL, 2017) representa grande avanço no sistema de
garantia dos direitos da criança e do adolescente em procedimento de oitiva, considerando
que até então crianças e adolescentes eram ouvidos como adultos. A nova legislação traz
como inovação o respeito à condição peculiar de desenvolvimento da criança e do adolescente,
e nesse cenário a Justiça catarinense desenvolveu um projeto específico com o intuito de
disciplinar como deve ocorrer o depoimento especial nas comarcas por meio de metodologia
pensada no sentido de garantir que crianças e adolescentes, ao serem ouvidos em audiência,
sintam-se acolhidos, seguros e respeitados em ambiente amigável e cordial. O cumprimento
da Lei nº 13.431/2017 (BRASIL, 2017) e seus desdobramentos procuram minimizar a
revitimização de crianças e adolescentes por meio de práticas adequadas ao serem ouvidos.
Para a compreensão do termo revitimização, inicialmente é necessário compreender o que
é entendido por vitimização. Segundo Queiroz (2017), a vitimização é compreendida como
todo o processo pelo qual a vítima passa desde o momento em que se torna vítima de algum
tipo de agressão. Este processo é dividido em três modalidades: a vitimização primária, a
secundária e a terciária. Assim, segundo Queiroz (2017, p. 3, grifo do autor):
A vitimização primária é aquela causada pelo agente criminoso, ao cometer um
crime contra um indivíduo, ao passo que a vitimização secundária é causada pelo
agente público que, ao invés de resolver o problema da vítima de modo digno,
acaba por julgá-la e desacreditá-la. Por fim, a vitimização terciária é causada
pelas pessoas que circundam as relações sociais da vítima, estes que também
deveriam acolhê-las ao invés de apontar-lhes o dedo, como fossem culpadas pelo
evento criminoso.

Deste modo, a vitimização secundária, também chamada de revitimização,
ocorre quando a criança ou adolescente são submetidos à nova violência pelo próprio
sistema judiciário, ou seja, quando a violação de direitos ocorre devido à falta de preparo
dos operadores do Direito em lidar com situações extremamente delicadas como a violência
sexual (COSTA, 2018). Tendo isso em vista, compreende-se que quando a abordagem de
crianças e adolescentes é realizada por juízes, promotores e advogados, sem a capacitação
específica, no contexto jurídico e em ambiente inadequado, ele acaba revitimizando.
Por essa toada, quando se fala em evitar a revitimização, faz-se referência a não
expor a criança e o adolescente a sofrimento continuado ou repetitivo sobre a violência que lhe
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foi imposta, fazendo-lhes lembrar a violência sofrida de maneira dolorosa, buscando extrair da
criança o fato criminoso. Tal situação pode ser até mais grave do que o próprio abuso sofrido
(BITENCOURT, 2011 apud COSTA, 2018), e esta é a preocupação apontada por Potter (2010

apud COSTA, 2018, p. 5), como pode-se conferir:
A preocupação com a violência contra crianças e adolescentes insere-se no
contexto dos Estados Democráticos de Direito direcionados a enfrentar a violência
que atinge o seio familiar, especialmente quando, para combatê-la, necessita
utilizar o sistema repressivo. Essa preocupação aumenta quando se constata
que crianças e adolescentes são vulneráveis e duplamente atingidos: pelo crime
(vitimização primária) e pela violência do aparato repressivo estatal (vitimização
secundária), quando do uso, invariavelmente inadequado, dos meios de controle
social.

Há de se considerar que os sentimentos que emergem com a revitimização
apresentam grande perigo no sentido de dificultar a superação da violência sofrida e a
capacidade de as vítimas voltarem a confiar nas pessoas a sua volta que exercem a função
de protegê-las.
Traduz uma violência institucional, revitimizando através do sistema processualpenal. Não se trata de um mal estar pelo fato de estar nas dependências do judiciário,
mas “efeitos nocivos da ordem da saúde e do sistema de representações sociais
que regulam a conduta cotidiana da criança ou do adolescente”. (BITENCOURT,
2009, p. 100).

Com base no exposto, o respeito amplo e irrestrito é fundamental no processo da
oitiva das vítimas, considerando que trazem consigo histórias de vida carregadas de medos,
sentimento de culpa e conflitos internos, que devem ser considerados para que não sejam
induzidas ou forçadas a falarem:
Claro que esse interesse de ouvir a criança tem limites do respeito a seu silêncio
e intimidade, por isso, se preferir não falar, “devem ser respeitadas as condições
subjetivas que muitas vezes os colocam sem condições de se expressarem sobre
a violência vivida ou presenciada. (AMORIM, 2010 apud ROCHA, 2017, p. 2).

Nesse sentido, percebeu-se que o projeto do depoimento especial do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, o qual culminou com a Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24
de setembro de 2018 (TJSC, 2018), tem como objetivo retirar a criança do ambiente formal
da sala de audiência tradicional e proporcionar uma oitiva em um ambiente amigável, com
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espaço e procedimento adequados, sem perguntas sugestivas9 e focado na escuta e não na
inquirição10. Destarte, contribuiu sobremaneira com a necessidade premente de oferecer à
criança e ao adolescente condições de serem ouvidos de maneira adequada e respeitosa.

2 NORMATIZAÇÃO DA LEI Nº 13.431/17 PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
Considerando que a Lei nº 13.431/17 (BRASIL, 2017) estabeleceu o sistema de
garantia de direitos da criança e adolescente vítima e/ou testemunha de violência, com a
promulgação do Decreto nº 9.603, de 10 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018), ocorreu a
regulamentação da sistemática e operacionalização do atendimento à criança e adolescente
vítimas e testemunha de violência, discorrendo sobre a função dos vários integrantes da
rede de atendimento e esclarecendo que o depoimento especial deve ser realizado perante
autoridade policial ou judiciária. Deste modo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com
o objetivo de aplicar de forma adequada tal legislação nas comarcas catarinenses, emitiu a
Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24 de setembro de 2018 (TJSC, 2018), para disciplinar
referida prática.
A referida Resolução tem o objetivo de delinear aspectos específicos com relação
à implantação do depoimento especial em Santa Catarina, tais como: quais profissionais
poderão realizar o depoimento, qual protocolo e metodologia serão utilizados, qual modelo de
capacitação será utilizado, características do espaço físico e mobiliário, tipo de comunicação
com a sala de audiência, dentre outros aspectos relevantes que serão discutidos ao longo dos
próximos tópicos deste artigo.
Dessa forma, o Judiciário catarinense buscou desenvolver uma metodologia de
trabalho que ofertasse embasamento científico, com foco no melhor interesse de crianças e
adolescentes, visando ouvi-los de modo adequado, respeitoso e acolhedor.
A Lei 13.341/2017 (BRASIL, 2017) estabelece que o depoimento especial precisa

“Nas perguntas sugestivas, o entrevistador, com base em suas hipóteses e outras informações que possua sobre o caso,
inclui elementos não relatados pelo entrevistado. Cabe ressaltar que é difícil de saber se uma pergunta é sugestiva ou não se
a observarmos de maneira descontextualizada.” (STEIN; PERGHER; FEIX, 2009, p. 37).
9

Entende-se a inquirição como “o ato de autoridade competente indagar da testemunha o que ela sabe acerca de
determinado fato que tenha presenciado ou do qual tenha tomado conhecimento, com particular vulnerabilidade e
necessidade de proteção, inclusive diante do modelo adversarial da justiça” (PAULO, 2005, p. 190).
10
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ser realizado a partir de protocolos11, contudo não define qual tipo de protocolo. Após estudos
realizados e do projeto coordenado pela Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude
(CEIJ), o TJSC avaliou e definiu, por meio da Resolução, que os protocolos utilizados para
o depoimento especial em Santa Catarina serão o modelo PEACE e o Protocolo NICHD, e
essa combinação direcionou o uso no modelo de entrevista investigativa para a realização
do depoimento especial. A utilização de tais protocolos considerou pesquisas científicas
que demonstram a importância deles ao serem utilizados para ouvir crianças e adolescentes
com maior precisão e proteção, além dos indicativos que identificam como tais modelos são
utilizados no mundo inteiro.
O modelo PEACE foi desenvolvido no Reino Unido e surgiu como alternativa mais
ética para as entrevistas investigativas. Esse modelo se utiliza de princípios e técnicas da
entrevista cognitiva, e representa um mnemônico para as cinco etapas principais do modelo:

Planning (Planejamento e preparação); (Engajar e Explicar); Account (Relato); Closure
(Fechamento) e Evaluation (Avaliação) (STEIN; PERGHER; FEIX, 2009, p. 25). A estrutura da
entrevista do modelo PEACE, pode ser visualizada na Figura 1.
Figura 1 – Estrutura da entrevista realizada no modelo PEACE

Fonte: Stein, Pergher e Feix (2009, p. 25)

Já a entrevista cognitiva supramencionada foi desenvolvida no início da década de
80, pelos psicólogos Ronald P. Fisher e Edward Geiselman, que atendendo a demandas de
operadores do Direito desenvolveram um método para ampliar a quantidade e a qualidade
das informações colhidas na entrevista investigativa:

“Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede
de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado” (BRASIL, 2017).
11
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A Entrevista Cognitiva é uma técnica de entrevista de caráter investigativo, voltada
para a coleta de testemunho adulto e infantil. A EC é baseada nos conhecimentos
científicos sobre a cognição humana e sobre a comunicação social e vem sendo
utilizada em diversos países, com constatação de alto nível de fidedignidade e
obtenção de maior número de informações durante a Coleta de testemunhos
quando comparada a outros métodos da entrevista. (TABAJASKI et al. apud
POTTER; BITTENCOURT, 2010, p. 65-66).

Quanto ao uso do protocolo NICHD (National Institute of Child Health and Human

Development), este deu-se pelo seu viés de boas-práticas em entrevista investigativa, pois
segundo Cronch, Viljoen e Hansen (2006) e Dion e Cyr (2008), tal instrumento tem sido um
dos protocolos mais indicados, tendo em vista sua característica de trabalhar com o uso maior
de questões abertas e com a redução de questões sugestivas.
Neste sentido, Chae e Ceci (2006) salientam que a sugestionabilidade infantil tem
sido um ponto crítico no debate acerca da competência da criança para prestar
testemunho. Dependendo da posição assumida neste debate, o testemunho de
uma criança pode ser visto como confiável, preciso e resistente à sugestão, ou de
forma oposta, como pouco confiável e vulnerável à sugestão. (STEIN; PERGHER;
FEIX, 2009, p. 18).

A sugestionabilidade infantil é uma das maiores preocupações relacionadas à oitiva
de crianças e adolescentes, e por este motivo o modelo definido pelo TJSC busca se apropriar
de técnicas que utilizem perguntas abertas, evitando a possibilidade de sugestionar a vítima
ou testemunha.
O protocolo NICHD tem como principal característica ser um “modelo estruturado
e flexível, o qual promove a capacidade narrativa e de evocação mnésica do entrevistado e
limita a interferência do entrevistador no relato que está a ser produzido” (LAMB et al., 2008

apud PEIXOTO et al., 2014, p. 15).
Os modelos supramencionados representam um grande esforço reunido
cientificamente com o objetivo de elaborar um formato que contemplasse a obtenção de dados
confiáveis, resguardando os direitos da vítima e, no caso em tela, de crianças e adolescentes,
maximizando a fidedignidade na recuperação da memória, considerando a entrevista como
principal ferramenta nesse processo.
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3 MODELO DE ENTREVISTA UTILIZADO NA RESOLUÇÃO
CONJUNTA GP/CGJ Nº 08, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018
A escolha do modelo de entrevista utilizado pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, segundo a Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24 de setembro de 2018
(TJSC, 2018), é a entrevista investigativa. A escolha desse modelo está baseada em sua
característica de recuperação da memória, pois utiliza métodos cientificamente comprovados
que potencializam o acesso à memória, possibilitando, deste modo, a majoração de detalhes
com maior precisão dos fatos relatados.
Nesse universo foi observada a relevância da escolha da técnica de entrevista, pois
por meio dela serão coletados os depoimentos, e sua importância está relacionada ao tipo de
entrevista, à maneira, à forma e às circunstâncias em que é conduzida, já que estes são fatores
determinantes para a qualidade de um testemunho (STEIN; PERGHER; FEIX, 2009).
A qualidade da memória não é um produto cognitivo “puro”, independente do
contexto no qual a pessoa é solicitada a realizar a tarefa de lembrar e contar o
que aconteceu. Ou seja, a forma como a criança é questionada e o modo como é
entrevistada, incluindo o próprio ambiente físico onde isto acontece e o número
de entrevistas realizadas, entre outros, podem ser fatores determinantes para a
qualidade de sua memória e de seu relato. (STEIN; PERGHER; FEIX, 2009, p. 11).

Na entrevista investigativa, a função do entrevistador é escutar a vítima e procurar
estimulá-la a relatar apenas os fatos que ela conseguir se lembrar sobre o momento da
violência sofrida ou testemunhada. Portanto, é de suma importância ouvir a vítima, escutá-la,
pois é ela quem possui as informações sobre os fatos ocorridos. Os autores afirmam que as
perguntas precisam ser elaboradas com base nas informações já trazidas pela vítima em seu
relato mais livre (STEIN, 2015).
Nesse quesito, o TJSC, por meio do projeto desenvolvido pela CEIJ, procurou ter
muito cuidado para que o modelo de entrevista escolhido não prejudicasse o bem estar da
criança e do adolescente, primando pelas suas condições emocionais e comportamentais,
com o intuito de que possam sentirem-se seguros e acolhidos ao exporem suas histórias,
muitas vezes traumáticas e dolorosas.
A entrevista investigativa foi pensada e desenvolvida em algumas etapas, e cada
uma dessas etapas tem objetivos específicos, como pode-se observar a seguir:
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a) Engajar e explicar: A primeira etapa busca acolher o indivíduo e, deste modo,
intenciona- se diminuir a ansiedade, contribuir para o estabelecimento de confiança, conhecer
e ajustar a linguagem, buscando uma sintonia e empatia com o entrevistado. Estudos apontam
que o êxito desse tipo de entrevista em relação a outras técnicas ocorre, em parte, pelo
estabelecimento de um engajamento efetivo entre entrevistador e vítima, o que indica uma
vantagem quando estratégias cognitivas são usadas juntamente com técnicas de comunicação
(MEMON; STEVENAGE, 1996).
b) Relato: Na sequência é realizado o relato, sendo que o TJSC optou pelo relato
livre visando que a criança e o adolescente possam ficar à vontade para relatar tudo o que
lembrarem, sem nenhum tipo de interferência por parte do entrevistador, o qual aplicará as
regras de boas práticas, as quais compreendem a garantia de que crianças e adolescentes
tenham seus direitos garantidos com respeito e segurança, destacando-se que, nesta fase,
quem deve falar a maior parte do tempo é o entrevistado, pois é ele quem detém as informações.
c) Clarificação: Etapa na qual serão realizadas perguntas com o intuito de
clarificar aspectos do relato livre. Tais perguntas sempre devem ser realizadas a partir do que
foi exposto pela vítima, procurando seguir a ordem cronológica e as palavras utilizadas no
relato. As perguntas são realizadas de forma aberta, buscando dar liberdade para respostas
com maiores detalhes, não devendo ser indutivas ou múltiplas, mas sempre adaptadas e
compatíveis ao entrevistado, buscando enriquecer a qualidade das informações e tendo como
propósito auxiliar as crianças e adolescentes a evocarem suas lembranças.
d) Quesitos: Tem por objetivo elucidar os processos investigativos, buscando a
obtenção de respostas e esclarecimentos do caso concreto; esses são apresentados pelos
defensores e Ministério Público, e devem respeitar os direitos fundamentais da criança e do
adolescente. O profissional que conduzirá o Depoimento Especial pode adaptá-los de acordo
com a necessidade, evitando constrangimento e revitimização de crianças e adolescentes.
e) Fechamento: É a etapa final da entrevista, momento no qual a intenção é voltada
no sentido de que a criança ou adolescente possa sair da entrevista num estado emocional
leve e confortante. Para tanto, pode-se relembrar questões positivas relatadas na etapa do
engajamento, dando o tom quanto ao entrevistador estar conectado com o que lhe foi dito.
Sendo assim, a preocupação da Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24 de setembro de
2018 (TJSC, 2018), é que a entrevista não viole nenhum direito das crianças e adolescentes,
para que sejam ouvidos de maneira adequada, por meio de uma abordagem empática e com
respeito à dignidade humana.
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4 ESPAÇO FÍSICO E INFRAESTRUTURA
No tocante ao espaço físico e estrutura, a Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24
de setembro de 2018 (TJSC, 2018), garante a necessidade de sala adequada e em condições
de segurança, privacidade e conforto, com o mínimo de estímulos à vítima ou testemunha, e
de preferência sem nenhuma interferência de ruídos e de duas poltronas, uma mesa de apoio,
boa iluminação e mobiliário confortável.
Art. 5º Na realização do depoimento especial deverão ser garantidos:
I – sala adequada e em condições de segurança, privacidade e conforto, com o
mínimo de estímulos à vítima ou testemunha e sem nenhuma interferência de
ruídos externos, composta de duas poltronas, uma mesa de apoio, boa iluminação
e mobiliário confortável.

Relativo à posição das poltronas, a entrevista investigativa dá uma atenção especial
e não recomenda que as poltronas sejam colocadas em posição aleatória, tampouco em uma
posição frontal onde entrevistador e vítima fiquem frente a frente. A partir disso, estudos
nesse campo demonstraram que a melhor posição das poltronas é lado a lado, com uma
angulação que lembraria os ponteiros do relógio marcando o horário de dez para as duas,
estabelecendo assim um contato visual confortável e não intimidador.
Outro detalhe importante relativo ao espaço físico da entrevista refere-se à não
utilização de brinquedos e jogos lúdicos, visto que estudos demonstram que, se durante a
entrevista, crianças e adolescentes tiverem acesso facilitado a esse tipo de material, isso
poderá distraí-los, fazendo-os perder o foco da entrevista, o que prejudicaria o acesso à
memória e não garantiria que se sintam mais à vontade.
Vale também ressaltar a importância da sala conter equipamentos de som e vídeo,
que possam captar tanto o entrevistador quanto a criança/adolescente de corpo inteiro,
registrando na totalidade suas expressões corporais e estado emocional, evitando assim
qualquer margem à interpretação diversa, considerando que a gravação em áudio e vídeo
possibilita o registro de detalhes que revelam aspectos extremamente importantes na tomada
do depoimento especial, tais como: a tonalidade da voz, gestos, expressões faciais e corporais,
olhares, além das palavras, que podem ser revistos em momentos posteriores por outros
profissionais envolvidos no processo.
Seguindo a linha da boa ambientação, o ideal é que a sala tenha isolamento acústico
para garantir que crianças e adolescentes não sejam atraídos por sons e ruídos externos que
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alterem negativamente o estado de concentração dos entrevistados.
Deve-se, ainda, observar a localização da sala onde o depoimento é realizado,
buscando garantir que a vítima não tenha contato de nenhuma forma com o suposto agressor
ou testemunhas, já que esse fator possivelmente a colocaria em estado de ansiedade e medo,
interferindo diretamente em seu relato.
O projeto do depoimento especial, por meio da Resolução Conjunta GP/CGJ nº
08 (TJSC, 2018), acertou no sentido de procurar transferir crianças e adolescentes para um
ambiente especialmente projetado para ouvi-los de forma acolhedora e segura.

5 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
Quanto à capacitação dos profissionais, a Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24
de setembro de 2018 (TJSC, 2018), menciona que a oitiva de crianças e adolescentes deve
ser conduzida por profissionais capacitados em entrevista investigativa. Sendo assim, tal
capacitação foi planejada em formato de pequenos grupos de participantes, com o intuito de
que todos os envolvidos, além da parte teórica, vivenciassem também a parte prática, visando
que ao final da capacitação estes possam estar aptos a aplicar a técnica do depoimento
especial em suas comarcas.
A capacitação visa que técnicos e servidores do Judiciário participem do curso
que foi organizado com carga horária de 56 horas, possuindo três etapas, que compreendem
teoria e prática. Definindo ainda quais profissionais podem ser capacitados para desenvolver
esta atividade profissional, conforme previsto no artigo 4º da Resolução (TJSC, 2018):
§ 1º Somente os ocupantes dos cargos de assistente social, psicólogo ou oficial
da infância e juventude poderão participar da capacitação para a realização do
depoimento especial.
§ 2º O profissional que não pertencer ao quadro de servidores do Poder Judiciário
do Estado de Santa Catarina deverá obedecer à metodologia específica a ser
definida pela Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, nos termos do
inciso I do art. 3º da referida Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08 de 24 de setembro
de 2018.

Sinalizando, como se observa, que o depoimento especial deverá ser colhido
preferencialmente por servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, os quais
devem estar capacitados e habilitados.
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O projeto do depoimento especial catarinense também priorizou a capacitação dos
juízes, para que esses compreendam a dinâmica do referido trabalho, e possam entender a
técnica e sentirem-se preparados e seguros ao participarem do processo em diferentes etapas,
principalmente no que diz respeito à avaliação da pertinência dos quesitos apresentados, no
respeito ao entrevistador na forma de conduzir a entrevista e, inclusive, a avaliação da efetiva
necessidade probatória do depoimento da criança/adolescente.
Diante da importância que envolve essa etapa, a Resolução Conjunta GP/CGJ nº
08, de 24 de setembro de 2018 (TJSC, 2018), estabeleceu que competirá à CEIJ:
I – estabelecer a metodologia específica a ser adotada para a realização do
depoimento especial no Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, nos termos
do art. 2º desta resolução; – planejar e executar em conjunto com a Academia
Judicial a capacitação de servidores e de juízes, de forma continuada, por meio de
cursos e de supervisão;
II – conceder aos servidores que concluírem a capacitação a habilitação para
colher o depoimento especial.

Outra preocupação da Resolução é garantir um número razoável de profissionais
capacitados, para que na impossibilidade de profissionais efetivos do quadro de pessoal do
Poder Judiciário catarinense, seja possível contar com profissionais externos, e assim poder
contemplar eventuais comarcas que por qualquer tipo de dificuldade quanto à disponibilidade
de técnicos para atuarem no depoimento especial, seja viável a utilização de profissionais
externos, desde que obedeça à metodologia exigida pela Coordenadoria Estadual da Infância
e da Juventude (CEIJ) e siga a Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24 de setembro de 2018
(TJSC, 2018), em questão.
Para alcançar um maior número de profissionais habilitados nesse sentido,
o Tribunal de Justiça de Santa Catarina contou com a experiência da renomada psicóloga
Lilian Stein, professora universitária e referência internacional no assunto, a qual trabalhou
na formação de doze multiplicadores no Estado, os quais ficaram com a responsabilidade de
ministrar curso para os profissionais das cento e onze comarcas do Estado, de forma gradativa
e contínua.
Em virtude do que foi mencionado, a capacitação dos profissionais envolvidos no
depoimento especial é de extrema relevância, e a Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24 de
setembro de 2018 (TJSC, 2018), primou pela excelência, buscando garantir que ao final do
curso os participantes estejam aptos a realizar o depoimento especial, seguindo os protocolos
estabelecidos para a realidade catarinense.
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6 FORMAS DE REALIZAÇÃO DO DEPOIMENTO ESPECIAL NAS
COMARCAS
A Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24 de setembro de 2018 (TJSC, 2018), do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a partir do que estabelece a Lei 13.431 (BRASIL, 2017),
visa que preferencialmente o depoimento especial seja realizado uma única vez, definindo
que o depoimento especial nas comarcas pode ser realizado de três modos distintos: o
primeiro deles, em momento diverso do da audiência, como antecipação de prova; seguido
do tempo real; e, por último, o concomitante à audiência. Na sequência, discute-se cada uma
das situações.
No tocante ao modelo no qual a criança é ouvida em momento diverso do da
audiência, ou seja, como produção antecipada de prova, a Resolução Conjunta GP/CGJ nº
08, de 24 de setembro de 2018 (TJSC, 2018), busca garantir que, em situações que figurem
violência sexual, ou em caso de qualquer tipo de violência, quando a criança contar com menos
de sete anos. Isso se justifica porque nessa fase de desenvolvimento infanto-juvenil existe
maior vulnerabilidade emocional, proporcionando a possibilidade de serem criadas fantasias
e ficções típicas dessa faixa etária que possam mesclar-se com o fato ocorrido, e quanto mais
o tempo passar, maior será o risco de tais fatos ocorrerem.
O Superior Tribunal de Justiça validou a produção antecipada de prova de
depoimento especial de crianças e adolescentes, justificando com a necessidade
de proteção da vítima, e a “possibilidade de esquecimento dos fatos pelos possíveis
traumas psicoemocionais sofridos e pelo próprio decurso do tempo, sem prejuízo
de influências ocasionadas por pressões no âmbito familiar”. (Habeas Corpus
2012/0081742-5 apud ROCHA, 2017, p. 07).

Ainda nesse sentido, buscando assegurar o contraditório e a ampla defesa,
o promotor de justiça e o defensor serão intimados para apresentação de quesitos, e o
entrevistador, seguindo a proposta das boas práticas, na medida do necessário, poderá
adequá-los de acordo com a fase do desenvolvimento da criança e do adolescente.
Considerando que nesse modo o depoimento especial é realizado sem nenhuma
relação com a audiência, o entrevistador recebe o processo, se inteira dele, verifica se foi
apresentado quesitos, agenda e realiza o depoimento especial sem a participação direta de
juiz, promotor e defensores, e o depoimento é gravado e anexado aos autos.
Já no modelo denominado tempo real, o juiz, por meio de seu gabinete, agenda o
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depoimento especial, o entrevistador recebe a criança e realiza o depoimento especial, o qual
é gravado e transmitido em tempo real para a sala de audiência onde se encontram o juiz, o
promotor de justiça e os defensores.
A Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24 de setembro de 2018 (TJSC, 2018),
buscou garantir que esses só participem no tocante a oferecimento de questionamentos por
meio de quesitos, que serão analisados quanto à pertinência, podendo também adaptá-los à
linguagem de melhor compreensão da criança ou do adolescente.
Por último, e não menos importante, vem o modo denominado ‘concomitante’,
que segue o mesmo rito do modelo anterior; porém, o depoimento especial é gravado e não
transmitido em tempo real. Na etapa dos quesitos, a entrevista é interrompida, e a gravação
é enviada à sala de audiências, onde o juiz, o promotor e os defensores estarão aguardando
para assistir a ela; se necessário, formularão quesitos que serão enviados ao entrevistador,
para este, se necessário, proceder às adequações e seguir com a entrevista. Ressalta-se que
tal ato processual fica gravado e é anexado aos autos para evitar que a criança ou adolescente
seja ouvida em outras fases da ação ou em eventual recurso, impedindo, dessa forma, sua
revitimização.
Ao analisar as formas de realização do depoimento especial nas comarcas,
percebeu- se que a Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24 de setembro de 2018 (TJSC,
2018), buscou assegurar aspectos importantes no tocante à celeridade na realização do
depoimento especial, por meio dos momentos específicos das oitivas, bem como a adequação
e pertinência dos quesitos apresentados pelos advogados e Ministério Público e a garantia de
que o depoimento especial fique gravado e registrado nos autos do processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em relação ao objetivo primário deste trabalho, de analisar o projeto do Depoimento
Especial no Poder Judiciário de Santa Catarina, no sentido de boas práticas na escuta de crianças
e adolescentes, pode-se concluir que diante da exigência da Lei 13.431 (BRASIL, 2017)
quanto à formalização dos procedimentos do depoimento especial na figura de protocolos, a
Justiça catarinense conseguiu traçar de maneira assertiva no tocante às especificidades do
depoimento especial de crianças e adolescentes.
Para se atingir a compreensão dessa realidade, esse artigo definiu três objetivos
específicos. O primeiro, de analisar a metodologia empregada para a realização da entrevista,
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se valeu de pesquisa bibliográfica que fundamentasse a cientificidade e o reconhecimento
dos modelos e protocolos eleitos pela Resolução Conjunta GP/CGJ nº 08, de 24 de setembro
de 2018 (TJSC, 2018), para aplicação no depoimento especial no Tribunal de Justiça de Santa
Catarina.
Observou-se que a escolha do modelo PEACE e do Protocolo NICHD, que
direcionaram para escolha do modelo de entrevista investigativa, convergiram com a proposta
legal de minimizar danos e potencializar a fidedignidade dos fatos relatados em um ambiente
amigável e seguro, baseado em experiências internacionais cientificamente comprovadas.
O segundo objetivo específico diz respeito à análise do tipo de capacitação eleita
para treinar os profissionais envolvidos, que foi pensada no sentido de privilegiar a relação
teórico- prática, com carga horária adequada para contemplar a realização do depoimento
especial propriamente dito, por cada aluno no ambiente de sala de aula, seguida da prática em
ambiente forense e posterior supervisão, proporcionando suporte pedagógico no sentido da
análise crítica do desempenho aplicado em caso concreto. Tal modelo se revelou positivo no
sentido de que, atualmente, cento e dezesseis servidores, entre assistentes sociais, psicólogos
e oficiais da infância e juventude de oitenta e sete comarcas do Poder Judiciário do Estado de
Santa Catarina passaram por esse modelo de capacitação e já realizam o depoimento especial
em suas comarcas, em conformidade com o protocolo a que a Resolução Conjunta GP/CGJ nº
08, de 24 de setembro de 2018 (TJSC, 2018), se destina.
Por fim, analisou-se a infraestrutura e espaço físico para a realização do depoimento
especial, que foi considerada excelente, já que sinalizou a necessidade de um ambiente neutro,
confortável, acolhedor e livre de interferências externas, buscando reter a atenção da criança
e do adolescente e proporcionando-lhes um ambiente amigável, onde se sintam confortáveis
para resgatar suas memórias.
Importante ressaltar que o projeto do depoimento especial no Judiciário catarinense
encontra-se em período de expansão, buscando atingir todas as comarcas do Estado, com
vistas no melhor interesse da criança e do adolescente, no sentido das boas práticas dentro
do sistema de justiça.
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IMPACTOS DO ESTABELECIMENTO DE METAS DE
PRODUTIVIDADE PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS:
A PERSPECTIVA DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER
JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA1
IMPACTS OF THE ESTABLISHMENT OF PRODUCTIVITY GOALS FOR
THE DESIGN OF SOCIAL STUDIES: THE PERSPECTIVE OF THE SOCIAL
WORKERS OF THE SANTA CATARINA JUDICIAL POWER
Roseméri Stein2
RESUMO
O estabelecimento de metas de produtividade, estratégia típica do mercado para alavancar
a produção, vem sendo incorporado à administração pública numa tentativa de torná-la
mais célere e eficiente. No entanto, quando se trata de produção complexa como a realizada
pelos assistentes sociais, é necessário o aprofundamento e a análise de tal situação, pois
essa quantificação da produção profissional não pode estar desvinculada do viés qualitativo.
Com base em uma pesquisa realizada junto aos assistentes sociais do Poder Judiciário de
Santa Catarina, objetiva-se identificar os principais impactos do estabelecimento de metas
de produtividade para o trabalho desses profissionais no contexto socio-ocupacional.
Inicialmente será exposta sinteticamente a trajetória profissional dos assistentes sociais no
judiciário catarinense, apontando-se a complexidade na execução das atividades inerentes
à função exercida e uma breve caracterização do espaço socio-ocupacional e suas novas
estratégias de gestão. Após, será apresentado o resultado da pesquisa desenvolvida, para
a qual foi utilizado o método indutivo, e a caracterização dos sujeitos participantes. Por fim,
serão apontados os aspectos significativos evidenciados na análise dos dados em relação
aos impactos que o estabelecimento de metas de produtividade traria para o trabalho desses
profissionais.

Artigo elaborado como requisito para obtenção do título de especialista em gestão interdisciplinar de conflitos no judiciário
contemporâneo, sob a orientação da Profª Drª Elizete Lanzoni Alves.
1

Assistente Social do Poder Judiciário de Santa Catarina, lotada na comarca de Joinville, Bacharel em Serviço Social e
Especialista em Saúde da Família pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e em Políticas Públicas pela Fundação
Universidade Regional de Blumenau (FURB); cress3916@yahoo.com.br.
2
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Palavras-chave: Assistentes sociais. Atuação profissional. Espaço socio-ocupacional. Metas
de produtividade.
ABSTRACT
Productivity goals, a typical market strategy for leveraging production, have been incorporated
into public administration in an attempt to make it faster and more efficient. However, when
it comes to complex production as performed by social workers, it is necessary to deepen
and analyze this situation, because this quantification of professional production cannot be
disconnected from the qualitative bias. Based on a survey conducted with the social workers of
the Judiciary of Santa Catarina, the objective is to identify the main impacts of the establishment
of productivity goals for the work of these professionals in the socio-occupational context.
Initially, it will be synthetically exposed the professional career of social workers in the Santa
Catarina judiciary, pointing out the complexity in the execution of the activities inherent to the
function performed and a brief characterization of the socio-occupational space and its new
management strategies. After, the result of the research developed, for which the inductive
method was used, and the characterization of the participating subjects will be presented. Finally,
we will point out the significant aspects evidenced in the data analysis in relation to the impacts
that the establishment of productivity goals would bring to the work of these professionals.
Keywords: Social workers. Professional performance. Socio-occupational space. Productivity
Goals.

INTRODUÇÃO
No Poder Judiciário de Santa Catarina, o estabelecimento de metas de produtividade,
a princípio, ainda não é regra para a categoria profissional dos assistentes sociais. Antes
restrita aos magistrados, a produtividade vem sendo ampliada para os profissionais de outras
áreas, em especial aos servidores que aderiram à modalidade de teletrabalho. Neste sentido,
em algumas comarcas do Estado, como será evidenciado mais adiante, e mesmo no cenário
nacional, já surgem iniciativas para fixar uma meta numérica para quantificar a produção
dos assistentes sociais, indicando-se a urgência em problematizar tal medida e analisar os
impactos que essa traria para o trabalho desenvolvido por essa categoria profissional no
Judiciário catarinense.
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Assim, com o objetivo de identificar quais os principais impactos que o
estabelecimento de metas de produtividade traria para o trabalho dos assistentes sociais
do Poder Judiciário de Santa Catarina, propôs-se desenvolver uma pesquisa para saber
qual a percepção desses profissionais quanto à fixação de um parâmetro quantitativo para
elaboração de estudos sociais, coletando ainda informações quanto ao fazer profissional e
à complexidade na elaboração dos documentos técnicos que subsidiam decisões judiciais,
identificando também os principais fatores de dificuldades para o desempenho do trabalho
do assistente social.
Durante o levantamento de dados, um dos participantes, ao realizar a pesquisa
proposta, utilizou a expressão “máquina de cuspir laudos”, fazendo referência à produção
quantitativa de estudos sociais e sua relação com os prazos processuais a serem cumpridos.
Em sua fala o entrevistado explicita seu temor em relação ao estabelecimento de metas sem
uma análise aprofundada da realidade vivenciada por cada profissional e da complexidade
que envolvem as atividades desenvolvidas, pois, segundo ele, “[...] seria como se o profissional
fosse uma máquina de emitir laudos, ‘cuspindo’ um produto final de forma automática, sem
levar em conta os entraves estruturais e a complexidade intelectual envolvida nessa produção”
(Sujeito 1).
Inicialmente duas hipóteses foram levantadas para a realização da pesquisa.
A primeira hipótese relacionou-se com a ideia de que o estabelecimento de metas de
produtividade seria um entrave ao desempenho de um trabalho com primor técnico,
comprometendo, inclusive, a qualidade dos serviços desenvolvidos, ou seja, teria um impacto
negativo para o trabalho dos assistentes sociais do Poder Judiciário catarinense. Já a segunda
hipótese trabalhou com a ideia de que o estabelecimento de metas de produtividade seria um
meio para obtenção do reconhecimento e valorização profissional, com um impacto positivo
para o trabalho dos assistentes sociais do Poder Judiciário.
Para fins de organização, o presente trabalho foi estruturado em duas partes.
A primeira apresenta a inserção do assistente social na instituição judiciária catarinense,
com breve incursão sobre sua trajetória até a situação atual, expondo a seguir a realidade
do cotidiano de trabalho, destacando sua complexidade e as exigências que desafiam o
profissional no âmbito da atuação judiciária, revelando, por meio da contribuição de Elisabete
Borgianni; Eunice Fávero; Maria Lúcia Martinelli, Marilda Iamamoto e Regina Mioto, autores
que fundamentam a teoria dessa parte da pesquisa, a face da realidade que se põe no dia
a dia de trabalho, exigindo-se cada vez mais desses profissionais. Faz-se ainda uma breve
exposição do espaço socio-ocupacional e das novas demandas que chegam com o processo
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de modernização ao Poder Judiciário de Santa Catarina, apresentando em linhas gerais do
planejamento estratégico institucional, alinhado às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça
- CNJ e baseado no estabelecimento de metas, cujos primeiros registros remontam ao início do
século XX, a partir da publicação dos “Princípios da Administração Científica” desenvolvidos
por Frederick Winslow Taylor.
A segunda parte, com contribuições de Antônio Carlos Gil; Eva Maria Lakatos e
Marina de Andrade Marconi; Maria Cecília de Souza Minayo e Maria Helena Michel, discorrese sobre o processo metodológico da pesquisa, na sua organização e operacionalidade,
enquanto construção coletiva, da qual participaram, como sujeitos os assistentes sociais do
Poder Judiciário de Santa Catarina, trazendo a caracterização geral desses sujeitos, enfocando
questões relacionadas com as principais atividades desenvolvidas pelo assistente social no
judiciário catarinense, suas funções, ações e suas condições concretas de trabalho, com o
suporte de Arthur Lobato; Eunice Fávero; Joyce Ferreira; Lélica Lacerda e Ricardo Antunes,
para na sequência, expor as respostas obtidas em relação ao impacto do estabelecimento de
metas de produtividade para o trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais, tema central
do presente artigo.
A pesquisa foi desenvolvida utilizando-se do método indutivo na fase de
levantamento e análise dos dados, recorrendo-se à técnica de pesquisa em obras, artigos
científicos e normas. Como instrumento de coleta de dados fez-se uso de questionário
eletrônico que foi encaminhado ao público-alvo, qual seja, os assistentes sociais ativos do
Poder Judiciário de Santa Catarina.
Por fim, apresentam-se algumas considerações a respeito dos fatores evidenciados
na pesquisa, em especial quanto os caminhos que devem ser trilhados caso seja premente o
estabelecimento de um quantitativo numérico de produção para satisfazer as necessidades
da instituição, uma vez que, segundo evidenciado na pesquisa, há a necessidade imediata de
uma discussão mais aprofundada desse tema junto à categoria profissional dos assistentes
sociais do Poder Judiciário de Santa Catarina.

293

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

1 O CONTEXTO SOCIO-OCUPACIONAL DOS ASSISTENTES
SOCIAIS NO PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA - O
SALTO QUANTITATIVO E AS NOVAS EXIGÊNCIAS
A seguir propõe-se apresentar, brevemente, a trajetória profissional do assistente
social no Poder Judiciário de Santa Catarina, destacando-se a complexidade do trabalho
realizado e as novas exigências que desafiam a atuação profissional na área sociojurídica3.
O cenário socio-ocupacional também será brevemente caracterizado, com ênfase na nova
forma de pensar o planejamento estratégico da instituição, alinhado às diretrizes do Conselho
Nacional de Justiça - CNJ e pautado no estabelecimento de metas para intensificar a produção
que tem origem nos modelos taylorista/fordista 4.

1.1 O Caminho se Faz Caminhando – a Trajetória dos Assistentes Sociais no
Poder Judiciário de Santa Catarina
A inserção dos assistentes sociais no Poder Judiciário de Santa Catarina remonta
ao ano de 19725, com a nomeação de duas assistentes sociais6 para atuarem na então Vara
de Menores da Capital do Estado. Somente nove anos após, em 1981, um terceiro cargo foi
criado para suprir a necessidade e auxiliar o juiz da Vara da Família. Aos poucos a profissão foi
se consolidando, ampliando as funções e ganhando notoriedade e reconhecimento por parte
dos magistrados que cada vez mais requisitavam os serviços desses profissionais. No ano de
1993 o judiciário catarinense já contava com 102 assistentes sociais em seu quadro funcional.
Esse aumento do quadro funcional foi analisado por Alcebir Dal Pizzol (2006),
como resultante da sensibilidade de alguns juízes às questões sociais e como reconhecimento
ao bom trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais. No entanto, outros fatores podem
ser apontados para justificar essa crescente ampliação do quadro de assistentes sociais no
O termo “sociojurídico” foi vinculado pela primeira vez ao Serviço Social brasileiro no momento de composição do número
67 da revista Serviço Social & Sociedade, editada em setembro de 2001, quando inaugurava-se a série de Números Especiais
desse periódico (BORGIANNI, 2013, p. 408-409).
3

O taylorismo baseia-se nos princípios da administração científica publicados em 1911 por Frederick Winslow Taylor, e o
fordismo tem suas origens nas ideias de Henry Ford que, em 1914, instituiu em suas fábricas um sistema de racionalização
extrema da produção, maximizando-a e elevando, consequentemente, os lucros (HARVEY, 2008).
4

5

O cargo de assistente social no Poder Judiciário de Santa Catarina foi criado pela Resolução 01/70 (PIZZOL, 2008, p. 31).

As duas primeiras assistentes sociais nomeadas foram: Maria da Graça Santos Dias e Naira Scóz Silvestre (ZACCHI, 2002,
p. 27).
6

294

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

Judiciário, especialmente no final dos anos 80, como indica Eunice Fávero (2013, p.517) ao
referir-se à realidade do Judiciário paulista.
A década de 1990 marca [...] significativa ampliação do quadro de profissionais, tanto
na capital (que já iniciara uma ampliação na década de 1980) como em cidades do
interior do estado de São Paulo. Isso em virtude do constante aumento da demanda
de trabalho, decorrente tanto da ampliação das expressões da questão social que
chegam ao Judiciário devido à desigualdade social e à ausência ou insuficiência de
políticas universais de proteção social, como das normativas legais e institucionais
que estabelecem mais claramente a proteção de direitos de crianças, adolescentes,
idosos, mulheres e famílias a partir da Constituição Federal de 1988.

No âmbito do Poder Judiciário de Santa Catarina, segundo Alcebir Dal Pizzol
(2008, p. 31), “os cargos de assistente social ampliaram-se a partir do momento em que os
profissionais passaram a dar respostas positivas às demandas que se apresentavam”. Neste
sentido, observa-se que o salto quantitativo foi notório nas últimas quatro décadas e hoje o
quadro funcional ativo conta com 184 assistentes sociais, com cobertura de serviço em todas
as 111 comarcas do Estado e atuação nas mais diversas áreas.
As atribuições profissionais do assistente social estão dispostas na página
institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e são descritas sumariamente como
atividades relacionadas como auxílio, orientação, coordenação, mobilização, articulação,
planejamento, cooperação, estudo social, perícia social, mediação familiar e demais atividades
sociojurídicas pertinentes à profissão, com os servidores do Judiciário e os usuários da Justiça,
além de atuar como conciliador ou mediador, por designação da autoridade judiciária a que
estiver subordinado7.
Essas atribuições são desenvolvidas tendo por guia os referenciais teóricometodológicos próprios, a Lei n. 8662/93, que regulamenta a profissão e o Código de Ética
Profissional, de 1993, que fornece os princípios éticos fundamentais para direcionar o trabalho
do assistente social, destacando-se:
O reconhecimento da liberdade como valor ético central, a defesa intransigente
dos direitos humanos, a ampliação e consolidação da cidadania, a defesa do
aprofundamento da democracia, o posicionamento em favor da equidade e
justiça social, o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, a
garantia do pluralismo, a opção por um projeto profissional vinculado ao processo

Quadro de pessoal e colaboradores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Disponível em: https://www.tjsc.jus.br/web/
servidor/assistente-social. Acesso em: 6 ago. 2019.
7
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de construção de uma nova ordem societária – sem dominação-exploração de
classe, etnia e gênero –, a articulação com os movimentos de outras categorias,
o compromisso com a qualidade dos serviços prestados e o exercício do Serviço
Social sem ser discriminado. (CFESS, 2016).

Desta forma, o conjunto de aspectos e dimensões que permeiam o trabalho dos
assistentes sociais em seu “caminhar” foram acompanhando as transformações socioculturais,
políticas e econômicas que refletem nos valores e modo de ser da sociedade, exigindo a
ampliação das atividades desenvolvidas e fazendo com que esses profissionais passassem a
atuar nas mais diversas áreas do contexto institucional.
No entanto, essa ampliação das áreas de atuação trouxe novas demandas para
os assistentes sociais, gerando consequente sobrecarga de trabalho, que, aliada à pressão
pelo cumprimento de prazos e à falta de estrutura adequada, potencializou as chances de
adoecimento do profissional, visto que as atividades desenvolvidas comportam alto grau de
complexidade, como veremos na sequência.

1.2 Construindo Saberes – A Complexidade do Trabalho Realizado pelos
Assistentes Sociais do Judiciário Catarinense
Antes de mais nada, é preciso pensar sobre a identidade e o fazer profissional. O
que caracteriza o assistente social? Qual é a sua marca? A sua identidade? Essas questões já
foram e continuam a ser debatidas no meio acadêmico, porém, ainda suscitam dúvidas sobre
qual é o papel do profissional do Serviço Social nas relações sociais em uma sociedade em
constante transformação e na divisão social e técnica do trabalho.
Assim, perguntar por sua identidade significa perguntar por sua participação
na trama de relações sociais, por sua legitimação como prática social de caráter
popular, por seu vínculo com a formulação e execução de políticas sociais
autênticas; enfim, significa perguntar por seu papel no processo de produção de
novas relações sociais e de transformação da sociedade, tendo presente que cada
momento tem em si a força do inaugural, o impulso criador do novo! (MARTINELLI,
2011, p. 159. Grifo do original).

Esse papel está aliado a uma utilidade social, e a fonte da demanda profissional
está na capacidade de responder às necessidades sociais postas, o que exige dos assistentes
sociais o desenvolvimento de uma capacidade de resposta crítica e criativa em seu fazer
profissional, objetivando superar a identidade atribuída institucionalmente e o fortalecimento
de uma identidade própria, ainda em construção.
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Para Marilda Iamamoto (2001), a profissão de assistente social, como qualquer
outra profissão, inscrita na divisão social e técnica do trabalho, depende de sua utilidade
social para que possa ser reproduzida, ou seja, para que tenha capacidade de dar respostas às
necessidades sociais, visto que essas são a fonte de sua demanda. Neste sentido, o assistente
social enquanto trabalhador assalariado, depende da venda de sua força de trabalho
especializada no mercado profissional de trabalho, e, para que essa tenha valor de troca,
necessita confirmar o seu valor de uso no mercado.
Ainda segundo essa autora, “reside aí a necessidade de que a reformulação de um
projeto de formação profissional esteja afinada com o novo perfil de demanda profissional
no mercado de trabalho, detectando-o e decifrando-o”, qualificando profissionais para “que
sejam capazes de responder crítica e criativamente aos desafios postos pelas profundas
transformações nas esferas da produção e do Estado” (IAMAMOTO, 2001, p. 172).
Todas essas exigências estabelecem uma complexidade às funções desenvolvidas
que não são encontradas em nenhuma outra área de atuação no judiciário, visto que as
intervenções dos assistentes sociais estão ancoradas numa base histórica e normativa
específica da profissão que desvelam uma identidade própria no âmbito do Poder Judiciário.
Uma identidade que, nas palavras de Denise Duarte Bruno (2008, p. 17), “se vincula à
individualidade dos profissionais e aos parâmetros teóricos e metodológicos aos quais cada
assistente social se reporta para sua intervenção cotidiana” e que vai sendo constituída
“no confronto com os limites definidos pela forma como cada Tribunal define – através das
atribuições legais do cargo de Assistente Social Judiciário – as expectativas e os limites da
intervenção desses profissionais em seus quadros”.
No Poder Judiciário o assistente social atua como auxiliar dos juízes e utilizam as
especificidades, instrumentais, regras e normas que regem a profissão para o desenvolvimento
de suas atividades. Neste cenário, o estudo social é o principal produto elaborado por esses
profissionais que, por meio dele, fornecem subsídios técnicos para as decisões judiciais. O
estudo social é, nas palavras de Regina Mioto (2001, p. 158), “o instrumento utilizado para
conhecer e analisar a situação, vivida por determinados sujeitos ou grupo de sujeitos sociais,
sobre a qual fomos chamados a opinar”. Eunice Fávero (2014, p. 53) amplia essa definição,
compreendendo o estudo social como um processo metodológico específico do Serviço Social,
“que tem por finalidade conhecer com profundidade, e de forma crítica, uma determinada
situação ou expressão da questão social, objeto da intervenção profissional – especialmente
nos seus aspectos socioeconômicos e culturais”, indicando que tal processo é “fundamental
no trabalho do assistente social que atua no sistema judiciário”.
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A elaboração do estudo social envolve um processo complexo, privativo da área de
atuação do assistente social, que articula a singularidade dos sujeitos com o acúmulo teórico
próprio da profissão e das teorias sociais numa perspectiva mais ampla, utilizando-se de um
conjunto de instrumentais como entrevista, visita domiciliar, visita institucional, observação,
leitura e análise documental, pesquisa e seleção de aportes teóricos, entre outros.
Para o desenvolvimento deste trabalho, geralmente o assistente social estuda
a situação, realiza uma avaliação, emite um parecer, por meio do qual muitas
vezes aponta medidas sociais e legais que poderão ser tomadas. Na realização do
estudo, o profissional pauta-se pelo que é expresso verbalmente e pelo que não é
falado, mas que se apresenta como conteúdo integrante do contexto em foco. Ele
dialoga, observa, estuda, analisa, registra, estabelece pareceres, apresentando,
muitas vezes, a reconstituição dos acontecimentos que levaram a uma determinada
situação vivenciada pelo sujeito, tido juridicamente como “objeto” da ação judicial.
[...] Por meio de observações, entrevistas, pesquisas documentais e bibliográficas,
ele constrói o estudo social, ou seja, constrói um saber a respeito da população
usuária dos serviços judiciários. (FÁVERO, 2014, p. 36-37).

Nessa construção do seu saber profissional, o assistente social desenvolve várias
etapas que, por sua vez, necessitam de um tempo qualificado para sua execução, além de uma
estrutura adequada de suporte, considerando-se ainda os diversos contextos profissionais
vivenciados dentro do Poder Judiciário. Para Elisabete Borgianni (2013, p. 437), o estudo
social demandado na esfera jurídica é “um estudo de situações complexas” e por consequência
“nosso trabalho, também ele, torna-se de alta complexidade”, o que, segundo a autora, “nos
impediria de fazer um laudo ou um parecer a partir de um contato de vinte minutos com
alguém”, assinalando, no entanto, que em muitos locais é isso que está sendo exigido ao
assistente social em seu espaço socio-ocupacional.
A seguir, busca-se situar o espaço de atuação dos assistentes sociais, caracterizando
brevemente o Poder Judiciário de Santa Catarina a partir de seu planejamento estratégico,
alinhado às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que prevê o trabalho com metas.

1.3 De Qual Lugar Estamos Falando? – o Espaço Socio-Ocupacional: Breve
Caracterização
No Poder Judiciário são desenvolvidas ações voltadas a objetivos explícitos,
exercendo em seu âmbito três funções básicas: de caráter instrumental (dirimir conflitos),
político ( promover o controle social) e simbólico ( promover a socialização das expectativas
à interpretação das normas legais). Esse espaço é o locus de intermediação entre o Estado
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e a população que busca no judiciário uma resposta para suas demandas não atendidas
em outras esferas (FÁVERO; JORGE; MELÃO, 2011). Neste sentido, o Poder Judiciário visa,
acima de tudo, determinar e assegurar a aplicação das leis que garantem a inviolabilidade dos
direitos individuais.
A existência de uma magistratura independente, de juízes imparciais para julgar
conflitos de direitos com vistas a uma harmonização pacífica de interesses de
todo o povo, baseados unicamente na lei construída democraticamente pelos
representantes desse mesmo povo, passa a ser premissa da organização do
poder do Estado. (ALAPANIAN, 2008, p. 83).

A organização do Poder Judiciário brasileiro compreende duas instâncias principais,
representadas pelas justiças federal e estadual, que são normatizadas a partir de dispositivos
constitucionais, cabendo a administração da justiça, no âmbito dos estados, aos tribunais
estaduais de justiça. Dessa forma, destacamos brevemente o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, lócus de intervenção dos assistentes sociais abarcados neste estudo.
A instalação do Tribunal de Justiça em Santa Catarina deu-se em 1º de outubro de
1891, na antiga Casa da Câmara, conforme previa a Constituição daquele ano ao substituir a
justiça única pelo sistema dual (federal e estadual), configurando-se como um acontecimento
político-administrativo marcante para a história deste Estado. O Tribunal de Justiça de Santa
Catarina é o órgão supremo do Poder Judiciário do Estado e está sediado na capital catarinense,
Florianópolis, com jurisdição em todo o estado catarinense.
Para bem desempenhar suas funções o Poder Judiciário de Santa Catarina, alinhado
às orientações do Conselho Nacional de Justiça, tem buscado uma nova concepção sobre o
modo de gerir a instituição com a adoção da ferramenta do planejamento estratégico como
parte das novas estratégias da gestão, como será abordado na sequência.

1.4 As Novas Estratégias de Gestão – Trabalhando com Metas
O planejamento estratégico, segundo consta na página institucional do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina8, “é uma metodologia administrativa utilizada para desenvolver
a estratégia da organização levando em consideração o ambiente na qual está inserida”. Esse
planejamento também inclui atividades que envolvem a definição da missão, visão e valores da
organização, além do estabelecimento de seus objetivos e o desenvolvimento de estratégias.

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Planejamento Estratégico. Disponível em: https://www.tjsc.jus.br/web/gestaoestrategica/planejamento-estrategico. Acesso em 26 ago. 2019.
8
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vem promovendo a sensibilização dos
gestores dos órgãos que compõem o Poder Judiciário nacional, com vistas à implementação da
ferramenta do planejamento estratégico em todos os tribunais do país, propondo a aplicação
de um modelo de gestão descentralizada. Neste sentido, o CNJ instituiu a Rede de Governança
Colaborativa9 e iniciou os trabalhos para definição dos macrodesafios do judiciário nacional
para o período de 2015 a 2020, denominado de “novo ciclo da estratégia nacional”.
Segundo o CNJ10, as metas nacionais do Poder Judiciário representam o
compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
buscando proporcionar à sociedade serviço mais célere, com maior eficiência e qualidade.
Pondera-se, no entanto, que essa forma de gerir os serviços com o viés mercadológico
tendem a encontrar entraves em sua implementação, visto que a aplicação pura e simples de
estratégias gerenciais pode trazer consequências desastrosas e opostas daquelas desejadas.
No momento atual, quando o serviço público se torna o alvo do projeto neoliberal,
que busca a desregulamentação de direitos, flexibilidade do trabalhador,
terceirização, para ser multifuncional, palavras como modernizar, busca de
celeridade, desempenho individual repetem o mesmo discurso da iniciativa
privada, mas [...] o serviço público é similar ao de prestação de serviços, pois
não produz uma mercadoria, [...] no caso do judiciário o trabalho do servidor e
magistrado tem como função apaziguar os conflitos sociais e individuais, através
do processo jurídico. É um serviço prestado à sociedade. (LOBATO, 2018).

No entanto, o foco na produtividade e no estabelecimento de metas, evidenciado
no grande destaque dado à “Meta 2”11, por exemplo, constitui uma tendência que se propaga
pelo judiciário nacional, fazendo com que a celeridade processual seja o tema predominante
dentre os desafios que as metas do judiciário propõem a enfrentar em relação ao aumento
de sua produtividade. Essa tendência foi identificada também por Joyce Ferreira (2010, p.
25) ao assinalar que os espaços ocupacionais «refletem as particulares condições e relações
de trabalho marcadas [...] pela intensificação do trabalho e da produtividade, inclusive na
esfera estatal que [...] implantou sistemáticas organizacionais que potenciam a intensificação
da jornada, precarizando as condições de trabalho.
9

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 198/2014, de 01/07/2014.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Sobre as metas. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/
metas/sobre-as-metas. Acesso em: 26/8/2019.
10

A “Meta 2” teve por objetivo a identificação e o julgamento dos processos judiciais mais antigos, distribuídos aos
magistrados até 31.12.2005. Com essa meta, o Poder Judiciário buscou estabelecer a duração razoável do processo na
Justiça. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/sobre-as-metas. Acesso em: 26 ago. 2019.
11
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A autora comenta que a demanda profissional no judiciário foi acrescida de
“uma política neoliberal que incorporou conceitos de produção e de produtividade nos
espaços socio-ocupacionais públicos”, fazendo com que os servidores do Poder Judiciário
se sintam “atropelados” por “uma demanda interminável de processos e, por conseguinte,
de procedimentos que deve exercer, sem que muitas vezes possa perceber a elucidação do
problema ou a resolução da lide” (FERREIRA, 2010, p. 36).
Essa celeridade tão almejada tem raízes no tratado publicado em 1911 por
Frederick Winslow Taylor, denominado de “Princípios da Administração Científica”, que
“descrevia como a produtividade do trabalho poderia ser radicalmente aumentada segundo
padrões rigorosos de tempo e estudo do movimento” (HARVEY, 2008, p. 121). Tal publicação
antecedeu e influenciou as ideias de Henry Ford, empreendedor do ramo automotivo que em
1914 implantou em suas fábricas um sistema de organização do trabalho industrial conhecido
por fordismo. Esse sistema tinha como principal característica a introdução de linhas de
montagens para produção em massa, constituindo-se em “um novo sistema de reprodução
da força de trabalho” (HARVEY, 2008, p. 121).
Ao acompanhar as tendências gerenciais contemporâneas na busca pela
modernização de sua estrutura administrativa, o Poder Judiciário de Santa Catarina imprimiu
novos desafios para os assistentes sociais, exigindo cada vez o cumprimento dos prazos
estabelecidos para elaboração dos estudos sociais12, seguindo uma forte tendência que aponta
para o estabelecimento de um quantitativo que traduza em números a complexa produção
desses profissionais.
O estabelecimento de metas, outrora restrito aos magistrados, vem sendo ampliado
para profissionais de outras áreas, como os que aderiram à modalidade de teletrabalho13.
Todavia, no cenário nacional começam a despontar normativas estabelecendo metas de
produtividade para assistentes sociais14, e, embora no âmbito do judiciário catarinense ainda
não haja normativa estabelecendo metas quantitativas para essa categoria profissional, já se
verificam algumas incidências de “acordos” nesse sentido, como veremos a seguir.
Vide o Provimento n. 17, de 4.10.2019, editado recentemente pela Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) que objetiva
estabelecer a forma de distribuição e de enfrentamento das demandas judiciais pelos assistentes sociais do Poder Judiciário
do Estado de Santa Catarina, inclusive no âmbito de suas substituições.
12

O teletrabalho é uma modalidade de trabalho realizado a distância e foi instituído no Poder Judiciário de Santa Catarina
em 2014, como projeto experimental. Sua regulamentação deu-se pela Resolução nº 22 de 15/08/2018.
13

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) editou o Provimento 24/2019 que estabelece um quantitativo de metas para
produção dos assistentes sociais e psicólogos daquela instituição. Em contato informal mantido com assistentes sociais dos
Tribunais de Justiça do Paraná (TJPR) e de São Paulo (TJSP), foi indicado que também nesses locais há movimento por parte
da instituição para exigir um quantitativo mínimo para produção de estudos sociais e avaliações psicológicas que, no entanto,
tem encontrado resistência por parte das associações das respectivas categorias profissionais.
14
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2 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA REALIZADA JUNTO AOS
ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER JUDICIÁRIO DE SANTA
CATARINA
Nas Ciências Sociais, segundo Maria Cecília Minayo (2007), existe uma identidade
entre sujeito e objeto, pois o investigador e o sujeito têm um substrato social comum que
os identifica. Para essa autora, “a realidade social é a cena e o seio do dinamismo da vida
individual e coletiva com toda a riqueza de significados dela transbordante. Essa realidade
é mais rica que qualquer teoria, qualquer pensamento e qualquer discurso que possamos
elaborar sobre ela” (MINAYO, 2007, p. 14).
A pesquisa que serviu de base para o presente artigo foi desenvolvida com os
assistentes sociais do Poder Judiciário de Santa Catarina, categoria da qual a pesquisadora
também faz parte, caracterizando-se como uma pesquisa-ação, que, na definição de Maria
Helena Michel (2005, p. 35), corresponde a uma investigação social com base empírica, ou
seja, vivenciada, “que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a
resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos
da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”.
A seguir será apresentada a metodologia utilizada na pesquisa desenvolvida
e a caracterização dos sujeitos participantes; o tratamento dos dados e o resultado da
pesquisa; e, alguns aspectos significativos revelados na pesquisa em relação à perspectiva
dos entrevistados quanto aos impactos que o estabelecimento de metas de produtividade
para elaboração de estudos sociais traria para o trabalho dos assistentes sociais do Poder
Judiciário de Santa Catarina.

2.1 Metodologia da Pesquisa e a Caracterização dos Sujeitos Participantes
A pesquisa foi desenvolvida utilizando-se do método indutivo na fase de levantamento
e análise dos dados. Nesse método, “parte-se da observação de fatos ou fenômenos cujas
causas se deseja conhecer” e, a seguir, “procura-se compará-los com a finalidade de descobrir
as relações existentes entre eles”, para finalmente, proceder-se “à generalização, com base,
na relação verificada entre os fatos ou fenômenos” (GIL, 2008). Também fizeram parte da
metodologia as técnicas de pesquisa em obras, artigos científicos e normas, destacando-se
a utilização do guia de metodologia e padronização de trabalhos acadêmicos da Academia
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Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (ALVES; MEZZAROBA; RODRIGUES, 2015)
que serviu de fundamento para formatação e estabelecimento dos critérios normativos e
estéticos da elaboração do presente artigo.
Como instrumento de coleta de dados fez-se uso de questionário eletrônico
elaborado na plataforma de formulários do google15 e encaminhado ao público alvo, os
assistentes sociais ativos do Poder Judiciário de Santa Catarina. O questionário elaborado
apresentou um cabeçalho indicando os objetivos da coleta de dados e as instruções gerais
para o seu preenchimento e devolução foram repassadas no corpo do e-mail encaminhado
com o link da pesquisa.
O questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença
do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante,
pelo correio ou por um portador; depois de preenchido, o pesquisado devolve-o
do mesmo modo. Junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta
explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade da obter
respostas, tentando despertar o interesse do recebedor, no sentido de que ele
preencha e devolva o questionário dentro de um prazo razoável. (LAKATOS;
MARCONI, 2007, p. 203).

O questionário foi estruturado com onze perguntas fechadas (de múltipla
escolha) e duas perguntas em formato aberto. As questões fechadas permitiram que o
informante pudesse escolher, dentre as opções oferecidas no formulário, aquela(s) que
melhor representava( m) a(s) que desejasse fornecer, incluindo-se ainda a opção “outro(a)
s” (caracterizadora de questões mistas) que permitiu ao entrevistado indicar uma alternativa
às respostas propostas. Já as questões abertas, também identificadas como livres ou não
limitadas, permitiram que o informante respondesse livremente e expressasse sua opinião
com linguagem própria, possibilitando investigações mais profundas e precisas da realidade
que se quis conhecer (LAKATOS; MARCONI, 2007).
Os formulários foram encaminhados ao e-mail institucional das assistentes sociais
do Poder Judiciário de Santa Catarina que agrupa o endereço de e-mail de 196 assistentes
sociais, ativos e inativos. Também foi disponibilizado link de acesso à pesquisa no grupo do
aplicativo de mensagens whatsapp que agrega o contato de 150 assistentes sociais, também
entre ativos e inativos. O questionário ficou disponível para preenchimento inicialmente no

Formulários Google. Disponível no endereço eletrônico:
Es0fwsVL0StNS--sjf2jjfp1yUCgBU/edit. Acesso em: 27 jul. 2019.
15
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período de 2/6/2019 a 30/6/2019, porém, sua entrega precisou ser prorrogada até o dia
10/7/2019, objetivando um alcance maior de devolutivas.
Os sujeitos da pesquisa, como indicado anteriormente, foram os assistentes
sociais ativos do Poder Judiciário de Santa Catarina, visto que o foco da pesquisa consistia
em obter a perspectiva desses sujeitos em relação à temática proposta e conhecer o contexto
e as características do trabalho desenvolvido por esses profissionais. Buscou-se contatar
previamente esses sujeitos por meio de e-mail institucional para garantir que estivessem
disponíveis em número suficiente para proporcionar as informações requeridas, como
recomenda Antônio Carlos Gil (2008).
Os sujeitos da pesquisa compõem o atual quadro de assistentes sociais no Poder
Judiciário de Santa Catarina16, que totaliza 243 profissionais, indicando-se que 184 estão
ativos e 59 encontram-se inativos (aposentados). No momento da pesquisa, três profissionais
encontravam-se afastados de suas funções para tratamento de saúde, reduzindo o universo
de pesquisa para 181 assistentes sociais em atividade no período da coleta de dados. Obtevese o retorno de 117 formulários respondidos, correspondentes ao percentual de 64,64% do
universo definido para pesquisa.
Ressalta-se que o percentual de devolutivas obtido superou consideravelmente
a média de retornos indicada para o uso da técnica do questionário, estimada em 25% de
devoluções (LAKATOS; MARCONI, 2007), inferindo-se que houve uma boa amostra ilustrativa
da população alvo, fato que, na abordagem qualitativa, proporciona a obtenção de uma gama
mais variada de percepções sobre o que se deseja investigar, levando em conta a necessidade
de se dar voz aos sujeitos,
[...] no intuito de expressarem com maior liberdade suas opiniões e os significados
que atribuem aos acontecimentos relativos ao cotidiano profissional, e trazerem
suas experiências, sem as limitações impostas por um questionário estruturado
apenas em questões fechadas. [...] o saber, em si, não é posse individual [...], é
pleno, é necessário, quando se pretende produzir práticas sociais que tenham a
dimensão do coletivo. (MARTINELLI, 1994 apud FÁVERO; MELÃO; JORGE, 2011,
p. 63).

As percepções desses sujeitos serão expostas e analisadas a seguir, quando
será realizado o tratamento dos dados e apresentado os resultados obtidos com a coleta de
informações junto aos assistentes sociais do Judiciário catarinense.

16
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2.2 Tratamento dos Dados e os Resultados da Pesquisa
A pesquisa objetivou coletar a opinião dos entrevistados sobre o impacto que o
estabelecimento de metas de produtividade para elaboração dos estudos sociais traria para
o trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais do Poder Judiciário de Santa Catarina. As
questões foram propostas e apresentadas gradualmente, iniciando-se com temas gerais para
caracterização dos sujeitos da pesquisa, seguindo o que recomenda Maria Helena Michel
(2005, p. 50), em relação à ordem das perguntas.
[...] deve ser uma progressão lógica para que o informante: seja conduzido a
responder pelo interesse despertado, indo dos itens mais fáceis para os mais
complexos, não se defrontando prematura e subitamente com informações
pessoais, delicadas e gradativamente, de um quadro de referência a outro,
facilitando o entendimento.

Os resultados preliminares indicaram um percentual maior de profissionais inseridos
no Poder Judiciário entre os anos de 2008 e 2016 (50,4%), período em que foram realizados
três concursos públicos consecutivos para esse cargo (2008, 2009 e 201017), além de novo
certame no ano de 201418. Verificou-se ainda que 15% dos entrevistados são remanescentes
do último concurso realizado, cujo prazo, após prorrogação prevista no edital, expirou em
abril/2019, atuando no judiciário catarinense por tempo inferior há três anos, ou seja, ainda
não completaram o estágio probatório que concede estabilidade aos servidores públicos.
O servidor nomeado para cargo efetivo fica sujeito a um período de estágio
probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo para o qual prestou
concurso público, com o objetivo de apurar os requisitos necessários à
confirmação no cargo para o qual foi nomeado. (Art. 15 da Lei 6745/85 - Estatuto
dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina19).

Quanto à área de maior concentração da demanda profissional, a pesquisa identificou
um significativo número de respostas apontando para uma atuação mais generalista (60%),
ou seja, não há uma área de atuação específica, fato que é justificável uma vez que, na maioria

17

Editais 197/07, de 1/10/2007; 19/09, de 26/6/2009 e 410/10, de 11/5/2010, respectivamente.

18

Edital 34/2014, de 16/12/2014.

Estatuto dos servidores públicos civis do Estado de Santa Catarina. D.O. nº 12.866 de 30/12/85. Disponível em: http://
www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Legislacao%20Correlata/Estatutos/Estatudo_dos_Servidores_
Civis_do_Estado_de_Santa_Catarina.pdf. Acesso em 22 set. 2019.
19
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das 111 comarcas do Estado de Santa Catarina, não existem varas especializadas e/ou há
um único profissional respondendo pelas demandas enviadas ao Serviço Social, conforme
evidenciado em outro item da pesquisa que trouxe que mais de 55% dos assistentes sociais
entrevistados atuam sozinhos nas comarcas assumindo toda a carga de trabalho.
As áreas específicas que requerem maior atuação dos assistentes sociais foram
apontadas como sendo a família (19%) e infância e juventude (15%), ou seja, espaços onde
tradicionalmente esses profissionais são chamados a intercederem no judiciário, especialmente,
por meio do estudo social, que, segundo Eunice Fávero (2014, p. 53-54), “tem sido utilizado
nas mais diversas áreas da intervenção do Serviço Social, e é instrumento fundamental no
trabalho do assistente social que atua no sistema judiciário [...] em especial junto à Justiça da
Infância e da Juventude [e] justiça de família”.
Sobre as demandas profissionais, Yolanda Guerra (2000, p. 11), traz o entendimento
que são “totalidades saturadas de determinações (econômicas, políticas, culturais, ideológicas)”
que exigem “mais do que ações imediatas, instrumentais, manipulatórias”. Para a autora, essas
demandas “implicam intervenções que emanem de escolhas, que passem pelos condutos da
razão crítica e da vontade dos sujeitos, que se inscrevam no campo dos valores universais
(éticos, morais e políticos)”, e acrescenta, que sejam ações “conectadas a projetos profissionais
aos quais subjazem referenciais teórico-metodológicos e princípios ético-políticos”.
Na análise dos dados obtidos, evidenciou-se que as classes de processos que têm
demandado maior determinação de estudos são a guarda de filhos, a regulamentação de
alimentos e o direito à convivência parental (visitas), segundo o que foi apontado por 69,8%
dos entrevistados. No entanto, observou-se que um percentual significativo dos entrevistados
(12,6%) assinalou intervenções em outras áreas, como mediação, tomada de depoimento
especial e atuação em varas criminais.
Seguindo com a análise dos dados obtidos, no que se refere à carga de trabalho,
apurou-se na pesquisa que 72% dos assistentes sociais recebem, mensalmente, de 10 a 30
novos processos para intervenção profissional e o prazo médio concedido para elaboração
de um estudo social, segundo dados obtidos é de 30 dias, conforme indicado por 60,3%
dos entrevistados. Por outro lado, 35,3% dos assistentes sociais participantes da pesquisa,
revelaram que o tempo médio de espera de um processo para intervenção social no judiciário
catarinense é de 30 a 60 dias, podendo chegar a mais de um ano, segundo 3,4% das respostas
registradas.
Em outro item, solicitou-se que os entrevistados indicassem, em média, quanto
tempo os citados estimavam levar para desenvolver os nove procedimentos sugeridos na
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pesquisa para elaboração do estudo social [leitura do processo; contato com as partes;
entrevista; visita domiciliar; outros contatos ( rede; família extensa, etc.); pesquisa bibliográfica;
seleção de aportes teóricos; digitação do relatório (estudo social) e finalizar parecer]. Da
análise dos dados obtidos, infere-se que a elaboração de um único estudo social demanda
uma série diversificada de etapas, com graus diferenciados de complexidade e que, paralelo a
esse trabalho, ainda são atendidas outras demandas, como expresso nessa fala:
[...] Além das atividades listadas ainda fazemos parte de comissões internas
de avaliação de projetos de verbas pecuniárias, Conselho de Comunidade e
outras atividades específicas das Varas da Comarca. O trabalho do assistente
social não pode ser contabilizado somente de forma quantitativa, visto que as
intervenções visam de alguma forma um conteúdo de resolutividade qualitativo,
pois trabalhamos com a intervenção direta na vida das pessoas, com elementos
subjetivos que não podem ser numerados. (Sujeito 76).

Por essa razão, cabe ressaltar que não é viável uma generalização pura e simples
dos dados coletados, pois esses precisariam ser analisados individualmente, em cada
contexto específico, uma vez que não bastaria simplesmente contabilizar o tempo individual
de realização de cada etapa para obter-se um resultado “x” que seria então universalmente
adotado por todos os profissionais, ponderando-se que muitos outros fatores influenciam
nesse resultado e poderiam alterá-lo significativamente.
Dentre os fatores de dificuldade identificados na pesquisa como óbice para o
estabelecimento de uma meta generalizada para quantificação da produção profissional foi
apontada a diversidade de situações envolvidas nos processos que demandam a realização
de estudo social, indicando-se que as intervenções realizadas passam por várias etapas, que
são distintas para determinadas classes de processos; destacando-se, por exemplo, que “a
diferença de tempo para elaboração de um estudo social no processo de habilitação é bem
diferente no tempo gasto num processo de destituição do poder familiar”; pontuando-se que,
“quanto mais complexa a ação, mais necessidade de intervenção terá o profissional para
emissão de parecer técnico que retrate com fidedignidade o fim para o qual foi solicitado”
(Sujeito 98).
Em outra fala selecionada, o entrevistado ressaltou o receio de que a quantificação
da produção seja focada unicamente em números, negligenciando-se a qualidade do trabalho
realizado:
[…] na discussão da produtividade do trabalho dos assistentes sociais o foco
acaba sendo a quantidade de estudos sociais entregues/emitidos, pura e
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simplesmente, sendo que, muitas vezes, para se elaborar um único estudo social
são realizadas inúmeras intervenções profissionais (entrevistas, visitas, reuniões,
contatos), muito tempo é investido, podendo-se por conta disso chegar a um
acúmulo de demandas, mas isso não é levado em conta, no fim, questiona-se
apenas os números e o que foi deixado de ser cumprido, não o que foi cumprido
com qualidade. O tempo do judiciário já é frenético demais, sem cumprimento
de metas, se for instituída a produtividade, entraremos na loucura desenfreada.
(Sujeito 114).

Outro ponto que chamou a atenção foi o elevado percentual de respostas que
apontaram a complexidade envolvida nas situações de intervenção como fator de dificuldade
para o cumprimento dos prazos estabelecidos para elaboração dos estudos sociais, obtendose índice de 90,5% dos entrevistados. Essa complexidade também foi indicada como fator
de dificuldade para o estabelecimento de um quantitativo único e generalizado, como aponta
um dos sujeitos da pesquisa: “Como se poderia mensurar os frequentes atendimentos em
que o sujeito, às vezes, apenas precisa ser ouvido por alguém, as díspares situações de
intervenção com equipes do executivo ( não processuais)?”, e continua indagando: “E o tempo
de deslocamento até encontrar as partes para abordagem para o Estudo Social? E a nomeação
de defensor dativo, que envolve no mínimo dois atendimentos [...]? E nas adoções, quanto
tempo investimos nos contatos, acompanhamentos [...]?” (Sujeito 12).
Além da complexidade da intervenção, outros fatores de dificuldade também foram
apontados na pesquisa, destacando-se: as dificuldades de contatos com as partes (67%); o
número insuficiente de profissionais na comarca (46%); equipe interdisciplinar insuficiente
ou inexistente (34%); e a deficiência da estrutura disponível, como sala para atendimento,
motorista, telefones, computadores, etc. (28%), entre outros. Sobre esses itens pode-se inferir
que as condições materiais de trabalho impactam sobremaneira no exercício das atividades
profissionais e interferem nos sentidos atribuídos a esse trabalho, ou, como discorre Ricardo
Antunes (2003, p. 328):
A impossibilidade de significar e/ou ressignificar sentidos para o trabalho implica,
para o servidor, em um trabalho desprovido de condições de realização, satisfação
e pertencimento, podendo provocar agravos à sua saúde mental. Quando não há
sentido no trabalho, não há sentido na vida.

Em relação às atividades específicas das rotinas de trabalho dos sujeitos da
pesquisa, que não a realização dos estudos sociais, foi solicitado aos entrevistados que
destacassem a periodicidade em que essas atividades são desenvolvidas, observando-se
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que a atividade de plantão das demandas externas foi indicada por 89,66% dos assistentes
sociais que responderam a pesquisa, destacando-se que 55,17% fazem essa atividade
com periodicidade diária e 25,86% a realizam semanalmente. As atividades associadas à
adoção de crianças e adolescentes são realizadas por 85% dos entrevistados, com maior
incidência semanal (35%). O encaminhamento para cumprimento da Prestação de Serviços
à Comunidade (PSC) foi apontado com atividade desenvolvida por 63,8% dos entrevistados,
indicando-se que 29% a realizam com periodicidade semanal e 25,86% diariamente.
Outras atividades também foram citadas na pesquisa, como as reuniões
interdisciplinares e de equipe realizadas por 86% dos entrevistados; a participação nas
audiências concentradas por 78%; as visitas de constatação por 62% e as visitas assistidas
por 45%; o serviço de mediação por 32% e o depoimento especial por 11%. Um ponto a ser
ressaltado foi o expressivo percentual de entrevistados que declararam participar de eventos
técnicos (indicado por 93% dos sujeitos), demonstrando que a qualificação profissional é
uma preocupação constante dos assistentes sociais do Poder Judiciário de Santa Catarina.
Em relação às atividades desenvolvidas pelos assistentes sociais entrevistados, a
análise dos dados evidenciou uma sobrecarga de trabalho que foi recorrentemente destacada
por alguns sujeitos da pesquisa, citando-a como fator que pode ser associado ao adoecimento
profissional, como na fala a seguir:
[...] às vezes, sinto que fico muito cansada mentalmente, principalmente após
atendimentos que lidam com histórias de vida e acontecimentos considerados
complexos envolvendo crianças e adolescentes em situação de abuso sexual,
maus-tratos e abandono. Acho que o estresse está diretamente ligado à sobrecarga
de trabalho (uma constante aceleração das atividades profissionais, impaciência,
pressa, irritabilidade, intolerância). Muitas vezes tais sintomas se estendem ao
ambiente doméstico. Além do mais, a pressão diária pelo cumprimento de prazos,
a pouca disponibilidade para encontros técnicos de discussão do trabalho, a
constatação da pouca efetividade da rede na resolutividade dos casos que retornam
sem efetuação dos encaminhamentos sugeridos, são percalços do trabalho, que
sem sombra de dúvidas viriam a prejudicar ainda mais com o estabelecimento de
metas aos profissionais no seu cotidiano profissional. (Sujeito 19).

Essa relação da sobrecarga e pressões com o adoecimento dos trabalhadores é
apontada por Christophe Dejours (2012, p. 104) como um sofrimento que começa “quando
o trabalhador não consegue concretizar suas aspirações, suas ideias, sua imaginação [...]
Quando o trabalhador não é livre para organizar seus desejos e adaptá-los às necessidades
do corpo e às variações de seu estado de espírito”. Para o autor, o trabalho torna-se fonte de
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desequilíbrio quando o trabalhador não tem a “liberdade de organizar seus ritmos e o estilo
próprio da atividade que realiza e forem esgotados seus meios de defesa contra a exigência
física e mental”, pois nessas condições o trabalho transformar-se-ia em “fonte de tensão e
desprazer”, dando lugar “a fadiga, depois a astenia (fraqueza orgânica) e, a seguir, a patologia”.
A própria instituição, reconhecendo essa sobrecarga ou a possibilidade dela
ocorrer, criou mecanismos para amenizá-la, como pode ser verificado na edição da Resolução
GP nº 11 de 15/5/2014 que regulamentou o regime de cooperação e prevê que esse possa
ser acionado caso seja identificada sobrecarga de trabalho, passando, posteriormente, a
remunerar os serviços prestados por assistentes sociais e psicólogos nesse regime20.
Sem prejuízo de suas atribuições, os servidores ocupantes das categorias
funcionais de Assistente Social, Comissário da Infância e Juventude, Oficial da
Infância e Juventude, Oficial de Justiça, Oficial de Justiça e Avaliador e Psicólogo
poderão prestar serviço em outra comarca, com a finalidade exclusiva de atender
às seguintes hipóteses: I - sobrecarga de serviço [...] (RESOLUÇÃO N. 11/2014,
Art. 1º).

Desta forma, o regime de cooperação vinha sendo acionado nas comarcas para
atender as necessidades crescentes de atendimento das demandas por estudos sociais,
evidenciando-se por meio da pesquisa aplicada que, naquele momento, 23% dos entrevistados
apontaram haver assistente social cooperando na comarca onde atuavam. No entanto,
verifica-se que o serviço em regime de cooperação vem sendo substituído nas comarcas,
gradualmente, pela atuação de peritos, caracterizando-se como uma tendência para suprir a
falta de profissionais e/ou a crescente demanda que gera sobrecarga aos profissionais.
A atuação como perito pode ser realizada mediante cadastro prévio no sistema
AJG/PJSC, nos termos da Resolução CM nº 5/2019, para compor uma base de consultas
(base de dados), que se destina “ao cadastro e à consulta de profissionais interessados em
atuar como peritos, tradutores ou intérpretes perante o Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina, em processos cujas despesas serão suportadas pelas próprias partes”21. Sobre esse
tema Eunice Fávero (2014, p. 19), alerta que os assistentes sociais “devem questionar se
o trabalho apenas como peritos não leva ao risco maior e mais fácil da fragmentação das
suas ações e da terceirização e consequente precarização desses serviços, enquanto parte do
projeto neoliberal de um Estado mínimo”.
20

Esses serviços passaram a ser remunerados após edição da Resolução GP n. 19, de 17 de abril de 2017.

Para mais informações acessar: https://www.tjsc.jus.br/web/corregedoria-geral-da-justica/peritos-tradutores-e-interpre
tes?inheritRedirect=true.
21
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Essa precarização dos serviços, aliada à pressão pelo cumprimento dos prazos, tem
sido fator estressante para os profissionais entrevistados; e, embora 93,16% dos entrevistados
tenham indicado não haver a formalização do estabelecimento de metas para elaboração
de estudos sociais, há crescente preocupação com esse tema que já ganha visibilidade no
âmbito institucional, onde 6,84% indicaram algum tipo de direcionamento para quantificar a
produção dos assistentes sociais.
As metas indicadas na pesquisa variaram de 6 (25%); 8 (37,5%); 10 (12,5%) e 11
(12,5%) estudos mensais e, em sua maioria foram definidas com base em negociação entre os
profissionais e a direção dos respectivos foros, porém também foram indicadas intervenções
da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) no estabelecimento dessas metas. Observa-se que
esses “acordos” formais ou não, muitas vezes, são impostos sem uma adequada discussão
com os assistentes sociais, evidenciando-se o caráter de subalternidade presente no meio
institucional, como aponta Eunice Fávero (2014, p. 39-40).
No espaço do judiciário, o assistente social, geralmente, é subordinado
administrativamente a um juiz de direito – ator privilegiado nessa instituição,
na medida em que sua ação concretiza imediatamente a ação institucional. Esta
relação de subordinação, não rara vezes, determina relações de subalternidade,
em razão do autoritarismo muitas vezes presente no meio institucional. Todavia,
o assistente social é autônomo no exercício de suas funções, o que se legitima,
fundamentalmente, pela competência teórico-metodológica e ético-política por
meio da qual executa o seu trabalho.

Infere-se pelos dados apresentados que embora não esteja formalizado, o
estabelecimento de metas vem sendo incorporado ao dia a dia do servidor do judiciário,
onde, como aponta Joyce Ferreira (2010, p. 36), esse “se sente ‘atropelado’ por uma demanda
interminável de processos [...]” e pela pressão para o cumprimento dos prazos estabelecidos
por decisão judicial, sem considerar as especificidades do trabalho a ser desenvolvido naquele
processo, como será visto a seguir, destacando-se os aspectos significativos revelados na
pesquisa desenvolvida.

2.3 Aspectos Significativos Revelados na Pesquisa – com a Palavra os
Assistentes Sociais do Judiciário Catarinense
Duas hipóteses foram levantadas no projeto de pesquisa em relação aos impactos
que estabelecimento de metas de produtividade para elaboração dos estudos sociais traria
para os assistentes sociais. A primeira apontava que a quantificação da produção profissional
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seria vista pelos assistentes sociais como um fator comprometedor da qualidade do trabalho
desenvolvido, ou seja, teria um impacto negativo. Já a segunda hipótese apontava que esses
profissionais considerariam essa quantificação como fator gerador de valorização profissional
e, portanto, o impacto seria positivo.
Neste sentido, a última questão, em formato aberto, objetivou captar a percepção
dos assistentes sociais do judiciário catarinense em relação aos impactos do estabelecimento
de metas de produtividade para o trabalho realizado por esses profissionais. Da análise
dos dados, evidenciou-se que dos 117 assistentes sociais sujeitos da pesquisa, 63,25%
manifestaram-se contra a quantificação da produção profissional, expressando em suas
falas, preocupação em relação a esse tema, indicando que o estabelecimento de metas “é uma
lógica que prioriza a celeridade em detrimento da qualidade do trabalho realizado, o que pode
acabar resultando, em médio prazo, em novos conflitos e violações de direitos (Sujeito 3)” ou
ainda que é “uma questão grave, pois cada caso demanda estratégias e uso de instrumentais
adequados à situação. [...] não podendo ser medido quantitativamente, sob pena de termos a
qualidade do trabalho prejudicada (Sujeito 5).
Na perspectiva de outro entrevistado, as metas de produtividade seriam “uma
tendência mercadológica de maximização de ganhos econômicos e da exploração da força
de trabalho nas instituições integradas ao sistema capitalista vigente” (Sujeito 34). Para esse
sujeito, no caso do Serviço Social, é preciso assegurar que a instituição contratante ( no caso,
o Tribunal de Justiça) tenha percepção de que o assistente social “é um profissional atuante
no âmbito de diversas demandas que não são vinculadas ao sistema de automação judiciário,
e se estende para além de intervenções ou expedientes vinculados aos processos”. Ainda nas
palavras do entrevistado,
[...] a elaboração e indicadores de produtividade - se houver necessidade ou
atribuição institucional - em equidade com os demais servidores que tem atribuído
ao seu trabalho esta meta, devem ser sugeridos pelos próprios profissionais
(Assistentes Sociais) sugestivos de parâmetros gerais, os quais incluiriam a
diversidade do trabalho e não reduzidos aos “números de processos”. Contudo,
retomando os princípios ético-políticos da profissão de Serviço Social surgida no
nascedouro da crise e jogo de forças entre o capital e o trabalho é preciso suscitar
o debate em torno de estratégias coletivas de enfrentamento contrário a aplicação
de tais metas para todos os trabalhadores. Ademais, a aplicação de indicadores
de produtividade voltam-se para a maximização de ganhos econômicos e é
consequência do sistema capitalista de acumulação de riquezas e exploração da
força de trabalho. Como resultado, vê-se a degradação da saúde do trabalhador e
o acirramento das desigualdades econômicas e sociais. (Sujeito 34).
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O impacto das ações profissionais na vida das pessoas foi mencionado por
alguns dos entrevistados como motivo de preocupação em relação ao estabelecimento de
metas e o seu impacto na qualidade dos serviços oferecidos. Foi declarado que, embora o
estabelecimento de metas de produtividade se refere às questões institucionais, poderia
descaracterizar as questões profissionais, técnicas e principalmente a autonomia profissional.
Dentre os que se mostraram favoráveis ao estabelecimento de metas de
produtividade para elaboração de estudos sociais, obteve-se um percentual de 11,86%
do total de entrevistados. Porém, mesmo entre os sujeitos que indicaram não ver nenhum
problema no estabelecimento de metas, houve ressalvas para que o quantitativo estabelecido
seja compatível com a realidade de cada comarca e comprometido com o viés qualitativo,
destacando-se que o estabelecimento de metas contribuiria para organização da rotina de
trabalho, mas que seria necessário estabelecer outros critérios para determiná-lo (Sujeito
2), ou ainda que tal medida seria importante para não permanecer na inércia, todavia, seria
imprescindível que “o assistente social atuasse com comprometimento, ética, em busca da
qualidade do serviço prestado à população” (Sujeito 29).
Também houve manifestação entendendo como “necessário algum indicador”,
pois, para esse sujeito, a quantificação da produção, “fatalmente chegará até nós, então é
melhor participar do processo, que recebê-lo com um ‘cumpra-se’!”, ponderando que “algum
estudo aprofundado deve ser feito, evitando tratar comarcas distintas como similares, ou
mesmo profissionais de uma mesma comarca, porém com atribuições diversas” (Sujeito 45).
Um dos entrevistados, embora reconheça a dificuldade de estabelecerem-se metas
para elaboração de estudos sociais, “em razão dos níveis diversos de complexidade de cada
trabalho”, avaliou que “algumas metas devem ser aplicadas, sob o risco de alguns profissionais
terem um baixo desempenho ( por falta de motivação, comprometimento, etc.) em detrimento
de outros” (Sujeito 73). Outro ressaltou que considera interessante a ideia de trabalhar com
metas, desde que seu estabelecimento leve em consideração “a capacidade de produção do
profissional e a qualidade do trabalho apresentado, não apenas metas quantitativas” (Sujeito
78). Ou ainda, que esse estabelecimento não se dê de forma engessada, uma vez que o nível
de complexidade dos processos pode inviabilizar o fechamento de uma meta fixa mensal
(Sujeito 99).
Ainda foram obtidas respostas neutras ( nem contra e nem a favor), num percentual
de 1,71% e respostas onde não havia um posicionamento claro, mas que destacavam as
complexidades do trabalho desenvolvido como fator de dificuldade para o estabelecimento de
metas de produtividade, essas com expressivos 19,66% do total de devolutivas. E, 3,42% dos
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entrevistados, apontaram discordância com a quantificação da produção profissional, porém
ressaltaram a necessidade de se pensar outras formas para melhorar o trabalho realizado,
como verifica-se nessa fala:
Há muita resistência em discutirmos essa questão com os colegas, mas essa é
uma mudança da instituição, não poderemos escapar dela. Ou nos organizamos
e respondemos de forma qualificada ou a instituição fará isso por nós, da forma
como ela entender melhor. Aqui chegamos a fazer levantamento de quanto tempo
gastamos para realizar nosso trabalho com qualidade ( para atendimento ao
público, estudos sociais variados, reuniões, entrevistas, enfim todo instrumental
utilizado no cotidiano - as comarcas têm realidades sociais diferentes entre si e
essa questão deve ser levada em conta), antes da reunião para estabelecermos
meta de trabalho para o Serviço Social. (Sujeito 4).

Ou ainda a sugestão de elaboração de um plano de trabalho para dar visibilidade
ao trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais no Poder Judiciário, como apontado por
um dos entrevistados:
Considero mais producente a elaboração de um plano de trabalho do Serviço
Social na Justiça de Primeiro Grau, nos moldes do mapeamento por competências
realizado há alguns anos pelo PJSC, para dar visibilidade às diversas frentes de
trabalho de responsabilidade do(a) profissional de Serviço Social. Além disso, a
informação contínua sobre os instrumentais de trabalho utilizados pela profissão
para o desenvolvimento do trabalho, e os diversos níveis de complexidade que
sobrevêm a partir das demandas profissionais. Atuar de forma «célere», por si só,
não é garantia de atuar de maneira a trazer respostas efetivas para as questões
complexas postas ao trabalho do Serviço Social no Judiciário. (Sujeito 11).

Houve também quem sugerisse um “refinamento” nas formas de avaliação do
trabalho técnico dos assistentes sociais, apontando que, embora seja “bastante delicado
estabelecer referências quantitativas, haja vista que nosso trabalho é essencialmente qualitativo
[...] acho importante que haja refinamento nas formas de avaliação ou supervisão do trabalho
técnico”. Tal sugestão advém, segundo o entrevistado, das “discrepâncias importantes no
desempenho dos profissionais”, observando que isso ocorre “não pelas condições de trabalho
em si, mas por características pessoais de organização ou postura frente ao trabalho, que de
alguma forma poderiam ser amenizadas com um olhar mais objetivo” (Sujeito 14).
Ainda nessa perspectiva, foi ressaltado que “para controle de processos de gestão,
as metas são necessárias, mas devem ser também de natureza qualitativa e não só quantitativa.
O estabelecimento de um “Plano de Monitoramento” e “Avaliação de Produtividade” exigiria,
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inicialmente, pensar as especificidades de cada Comarca”, além de outros fatores, “que
implicam num maior ou menor desempenho” (Sujeito 115).
Ponderando-se que a pesquisa realizada abrangeu um quantitativo significativo de
assistentes sociais, considera-se que foram obtidos dados bastante expressivos que apontam
para a identificação de uma demanda de trabalho complexa vivenciada no cotidiano desses
profissionais, seja esse desempenhado em uma comarca de grande, médio ou pequeno
porte, alterando-se apenas a proporção das intervenções e a estrutura disponível. É nesse
cotidiano, como aponta Lélica Lacerda (2014, p. 23), que o profissional do Serviço Social
“atende individualmente, faz grupos, reuniões, planeja, emite relatórios e recomeça tudo no
dia seguinte”. A esfera cotidiana, diz a autora, “tende à alienação, ao cumprimento de rotinas
e tarefas, limitadas à superficialidade e ao senso comum”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina almeja ser reconhecido como um judiciário
eficiente, célere e humanizado22. No entanto, entende-se que o aumento da produtividade
deve estar associado à preservação da qualidade do trabalho ofertado, com vistas ao
não agravamento da questão social, que, em decorrência da tão aclamada reestruturação
produtiva e da adoção do ideário neoliberal, gera repercussões no campo profissional tanto
para os sujeitos da ação profissional, como para o próprio agente, como apontado por Joyce
Ferreira (2010), causando impactos que vão desde as terceirizações e aos subcontratados até
a diminuição dos espaços para atuação na esfera governamental.
Reconhece-se que, com a crescente busca pelos serviços do judiciário, seja em
decorrência das novas legislações que proporcionam ao jurisdicionado “novos” direitos, seja
pela “cultura” da “judicialização” da vida privada, ou ainda pela ineficiência do Poder Público,
a instituição necessita dar respostas ágeis aos jurisdicionados; porém, pondera-se que esses
sujeitos requerem mais do que simples respostas; eles querem soluções efetivas para os seus
problemas. E soluções dadas não só com agilidade, mas, prioritariamente, com qualidade.
As facilidades de acesso ao judiciário por meio do processo judicial eletrônico
que possibilita ao cidadão, por meio de seu procurador (advogado), inserir seu processo no
sistema judiciário 24 horas, encontram um grande entrave ao depararem-se com servidores
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que têm uma jornada de trabalho limitada para dar conta dessa demanda que aumenta
desproporcionalmente ao tempo disponível e as condições adequadas para superá-la.
Neste sentido, entende-se que o aumento da produtividade não pode estar
desvinculado da equivalente melhoria das condições de trabalho, pois pode gerar uma ideia
de fracasso ao trabalhador que não “bate” as metas, e, sucumbindo às pressões institucionais,
muitas vezes, ou sacrifica o seu lazer e sua família, obrigando-se a continuar sua jornada
no ambiente doméstico e/ou adoece, gerando, nesse último caso, o afastamento de suas
atividades e nova sobrecarga aos que ainda persistem ativos, mas que, provavelmente,
também adoecerão, criando um ciclo sem fim de adoecimento que, fatalmente, levará à
queda da produção, num efeito inverso ao que propõem os atuais ideários da reestruturação
produtiva.
Na pesquisa realizada foi altamente significativo o percentual de respostas
que apontaram os riscos de adoecimento e a queda da qualidade dos serviços oferecidos
como principais impactos que o estabelecimento de metas, sem uma discussão qualificada,
traria para o trabalho dos assistentes sociais. Mesmo os profissionais que reconheceram a
necessidade de um quantitativo mínimo para destacar e valorizar a produção profissional
foram unânimes em ponderar sobre a necessidade de preservação da qualidade do serviço
oferecido, incluindo-se aí a preocupação com as condições estruturais em que o trabalho dos
assistentes sociais é exercido.
O assistente social atuante no Poder Judiciário como auxiliar dos juízes tem um
compromisso ético e político com a qualidade dos serviços prestados à população usuária
e deve primar pelo uso adequado de seus instrumentais em consonância com as regras e
normas que regem a profissão, não podendo permitir que a pressão por prazos e as novas
exigências institucionais o afastem do caminho que se propôs a trilhar.
O estudo social enquanto principal produto elaborado pelos assistentes sociais é
um documento que exige primor técnico e redacional, não podendo ser “cuspido” sem que os
passos teórico-metodológicos sejam observados, mediante adequado uso dos instrumentos
técnico-operativos e a observância dos fundamentos ético-políticos, uma vez que não se
pode opinar tecnicamente sobre uma situação sem antes explorar todas as suas dimensões
e possibilidades, o que não se produz em larga escala como em uma linha de montagem

fordista.
A elaboração do estudo social envolve um processo complexo, privativo da área de
atuação do assistente social, que articula a singularidade dos sujeitos com o acúmulo teórico
próprio da profissão e das teorias sociais numa perspectiva mais ampla, utilizando-se de um
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conjunto de instrumentais como entrevista, visita domiciliar, visita institucional e observação,
entre outros. Para elaboração do estudo social, o assistente social desenvolve várias etapas
que, por sua vez, necessitam de um tempo qualificado para sua execução, além de uma
estrutura adequada de suporte, considerando-se ainda os diversos contextos profissionais
vivenciados dentro do Poder Judiciário.
Todos esses fatores precisam ser avaliados criteriosamente caso seja premente o
estabelecimento de um quantitativo numérico de produção para satisfazer as necessidades
da instituição. Evidenciando-se a necessidade urgente do posicionamento crítico da categoria
sobre o tema para não se incorrer no risco de ter imposta uma meta incompatível com a
realidade profissional vivenciada na prática ou que fira a autonomia profissional, garantida
por meio de um conjunto de normas próprias reconhecidas nacionalmente.
Finalmente, destaca-se que a pesquisa proposta tem relevância por seu ineditismo
e pela contribuição que trará a todo o corpo jurídico e aos jurisdicionados, mediante o
esclarecimento quanto às nuances desta profissão tão emblemática dentro do Poder Judiciário
e que tão valorosa contribuição traz aos magistrados em suas decisões nas mais diversas
ações, em especial, nas varas de família e da infância e juventude, onde os estudos sociais
são rotineiramente requisitados, destacando-se que as intervenções profissionais requerem
um investimento intelectual apurado, pois envolvem particularidades muito delicadas da vida
humana e que comportam alto grau de complexidade, demandando um tempo qualificado
para sua análise e execução.
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RESUMO
Esta pesquisa teve por objetivo analisar o conhecimento produzido no Brasil sobre o instituto
da Alienação Parental a partir da promulgação da Lei 12.318/2010. Realizou-se uma revisão
bibliográfica de estudos publicados entre setembro de 2010 e julho de 2019 no Portal de
Periódicos Capes, SciELO e Lilacs. Foram analisados 36 artigos. Constatou-se que nos anos
de 2016 e 2017 houve maior produção científica sobre o tema, e que há uma concentração de
pesquisas na área da Psicologia, seguida da área do Direito. Guarda compartilhada, mediação
familiar, falsas memórias e falsas acusações de abuso sexual foram temas relacionados ao
fenômeno de Alienação Parental. Foi possível concluir que a temática da Alienação Parental
envolve sobreposição de terminologias e conceitos, sendo identificados posicionamentos
conflitantes entre os autores dos trabalhos incluídos nessa revisão.
Palavras-chave: Alienação Parental. Disputa de Guarda. Divórcio.

ABSTRACT
This research aimed to analyze the knowledge produced in Brazil about the Institute of
Parental Alienation from the promulgation of Law 12.318 / 2010. A bibliographical review
of studies published between September 2010 and July 2019 was conducted in the Capes,
SciELO and Lilacs Journal Portal. Thirty-six articles were analyzed. It was found that in
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2016 and 2017 there was greater scientific production on the subject, and there was a
concentration of research in the area of Psychology. Shared custody, family mediation, false
memories and false accusations of sexual abuse were themes related to the phenomenon
of Parental Alienation. It was concluded that the theme of Parental Alienation involves
overlapping terminologies and concepts, and conflicting positions were identified among
the authors of the papers included in this review.
Keywords: Parental Alienation. Child custody dispute. Divorce.

INTRODUÇÃO
A recusa do contato do filho com um dos pais após a separação ou divórcio,
causada pela alienação da criança ou adolescente por um genitor contra o outro, não é
um fenômeno novo, havendo registros de preocupação por parte de magistrados norteamericanos já no século XIX (FIDLER; BALA; SAINI, 2013). Não obstante, o tema ganhou
notoriedade principalmente depois da descrição da chamada Síndrome de Alienação Parental
(SAP), em 1985, pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner. Gardner descreveu-a
como um distúrbio que acomete especialmente crianças e adolescentes envolvidos em
situação de disputa de guarda entre os pais, sendo resultado de atitudes realizadas por um
dos genitores que, sistemática e conscientemente, programaria a criança para denegrir ou
depreciar o outro genitor, caracterizando-se como uma programação ou lavagem cerebral
(GARDNER, 1985). Os sintomas primários da Síndrome de Alienação Parental foram descritos
por Gardner como: (1) Campanha de depreciação contra o genitor-alvo; (2) Racionalizações
fracas, frívolas ou absurdas para a depreciação; (3) Falta de ambivalência; (4) O fenômeno
“pensador independente”; (5) Apoio reflexivo do genitor alienante contra o genitor-alvo; (6)
Ausência de culpa por crueldade ou exploração do genitor alienado; (7) Presença de cenários
emprestados do genitor alienante; (8) Propagação da animosidade à família extensa e amigos
do pai alienado (GARDNER, 2001). Assim, para o autor, a Síndrome de Alienação Parental
seria determinada pela manifestação dos efeitos, na criança, dos comportamentos do genitor
alienador, e não pelos comportamentos em si. Posteriormente, Gardner argumentou que a
síndrome poderia variar em natureza, grau, intensidade e frequência de comportamentos
alienadores, o que demandaria diferentes tratamentos e intervenções judiciais a depender
de as formas de alienação serem leves, moderadas ou graves (FIDLER; BALA; SAINI, 2013).
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Respondendo críticas recebidas ao uso do termo “síndrome”, Gardner argumentou
que este justifica-se por haver, na Síndrome de Alienação Parental, um conjunto de sinais
e sintomas que caracterizam especificamente uma doença, diferenciando-a de outras. Para
ele, um dos motivos da resistência em reconhecer o fenômeno como uma síndrome seria
relacionado à admissibilidade da Síndrome de Alienação Parental dos tribunais, uma vez que
se trata de um fenômeno que surge quase exclusivamente no contexto de disputa de guarda
de filhos. Gardner advertiu, assim, que haveria menor resistência ao tema nos tribunais se o
doutrinador se referir a ele como “Alienação Parental”, e não como “Síndrome de Alienação
Parental” (GARDNER, 2001)3.
Sottomayor (2011) expõe que a tese de Gardner, apesar de recusada pelos tribunais
de seu país de origem, difundiu-se rapidamente em Portugal, Espanha e na América Latina
(especialmente no Brasil) nas perícias psicológicas, nas decisões judiciais e nas alegações das
partes, tanto em processos cíveis quanto em processos penais. A autora defende que a recusa
das crianças à relação com um dos pais é sempre multifatorial e pode ser uma reação normal
e temporária ao divórcio, ao contrário do que propõe a Síndrome de Alienação Parental. Além
disso, Sottomayor (2011) postula que a aplicação de tal teoria representa riscos importantes
nos Tribunais de Família, especialmente quando há suspeitas de abuso sexual ou outros tipos
de maus-tratos, uma vez que a ideia de que há uma epidemia de denúncias falsas de abuso
sexual de crianças nos processos de divórcio contradiz o que indicam os estudos sobre o tema
e contribui para a desvalorização da palavra das crianças e para a invisibilidade da violência
contra mulheres e crianças. Para a autora,
Esta tese [Síndrome de Alienação Parental] se assenta em raciocínios circulares e a
sua taxa de erro é elevada, introduzindo opiniões subjectivas na investigação e na
avaliação dos factos, sendo, portanto, aconselhável que os Tribunais decidam cada
caso com base nos seus próprios factos, ouvindo a criança e tratando-a como uma
pessoa dotada de sentimentos pessoais, que devem ser respeitados. É sempre mais
sensato não copiar automaticamente as modas de outros países, sobretudo, teorias,
como a da síndrome de alienação parental, que produziram efeitos perversos e já
foram rejeitadas nos países em que foram criadas (SOTTOMAYOR, 2011, p. 75).
No original: “To the best of my knowledge, the main reason for the reluctance to utilize the term syndrome relates to the
PAS’s admissibility in courts of law. As mentioned, the PAS arises almost exclusively in the context of child-custody disputes.
Other syndromes that have been described in medicine and psychiatry are neither the result of litigation nor do they become
a central issue in lawsuits. In courts of law, it often behooves an opposing attorney to not only discredit a new disorder, but
even the person who has described it. Convincing the court that PAS is not a syndrome is a step toward getting the court to
deny its existence entirely. If there is no PAS, then there is no PAS indoctrinator. Accordingly, those who call the phenomenon
parental alienation will have an easier time in the courtroom than those who insist upon referring to the disorder accurately
as the parental alienation syndrome”.
3

325

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

No Brasil, o tema Alienação Parental ganhou notoriedade a partir de 2006,
tanto no âmbito judicial como nos veículos de comunicação e internet, sendo impulsionado
especialmente por associações de pais separados (SOUSA, 2010). Em 28 de agosto de 2010
foi promulgada a Lei n. 12.318, que definiu juridicamente a conduta nomeada como Alienação
Parental e previu medidas a serem aplicadas caso esta seja identificada. De acordo com a Lei,
Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica
da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos
avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda
ou vigilância para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento
ou à manutenção de vínculos com este (BRASIL, 2010).

Há, na lei, uma lista exemplificativa de atos que podem ser caracterizados como
Alienação Parental, quais sejam: realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor
no exercício da paternidade ou maternidade; dificultar o exercício da autoridade parental;
dificultar o contato com o genitor; dificultar o exercício da convivência familiar; omitir
deliberadamente informações relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares,
médicas e alterações de endereço; apresentar falsa denúncia contra o genitor ou familiares a
fim de obstar ou dificultar a convivência; mudar o domicílio para local distante sem justificativa,
visando a dificultar a convivência. Havendo indícios de prática de alienação parental, o juiz
poderá determinar perícia psicológica ou biopsicossocial, a ser realizada, conforme o art. 5º da
lei, por “profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso, aptidão
comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação
parental”.
Em seu artigo 6º, a lei prevê medidas que poderão ser aplicadas pelo magistrado em
caso de restarem caracterizados atos de alienação parental. São elas: declarar a ocorrência de
alienação parental e advertir o alienador; ampliar o regime de convivência familiar em favor do
genitor alienado; estipular multa ao alienador; determinar acompanhamento psicológico e/ou
biopsicossocial; determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão;
determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente; declarar a suspensão da
autoridade parental.
A partir desse breve histórico, questiona-se em que medida não há uma confusão
de conceitos médico-psicológico-jurídicos decorrentes do uso da teoria da Síndrome
de Alienação Parental, pretensamente uma desordem psiquiátrica, ao campo jurídico,
especialmente porquanto desacompanhada de pesquisas nacionais na área da Psiquiatria e
Psicologia prévias à promulgação da lei (SOUSA; BRITO, 2011). Há, inclusive, um Projeto de
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Lei (PL Nº 498/2018) em tramitação no Senado, o qual pretende revogar a Lei da Alienação
Parental por considerar que ela tem propiciado o desvirtuamento do propósito protetivo da
criança e do adolescente. A revogação, proposta inicialmente em Relatório da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI dos Maus-Tratos – 2017), deu-se:
[...] [após] gravíssimas denúncias trazidas ao conhecimento do Senado Federal
por diversas mães de crianças e adolescentes que, ao relatarem às autoridades
policiais e ministeriais competentes as graves suspeitas de maus-tratos que os
seus filhos poderiam ter sofrido, quando estavam sob os cuidados de seus pais,
perderam a guarda deles para os pais maltratantes, com base na hipótese de
mudança de guarda prevista nessa mesma Lei (SENADO FEDERAL, 2018, p. 42).

Em que pese as discussões atuais sobre o tema, a aparente falta de consenso
entre os autores e a carência de pesquisas que fundamentem as práticas profissionais
relacionadas à Alienação Parental (SOMA et al., 2016; FERMANN; HABIGZANG, 2016;
JESUS; COTA, 2016), tem-se demandado de profissionais (especialmente das áreas do
Direito, Serviço Social, Psiquiatria e Psicologia) posicionamento e intervenção. Diante deste
cenário, a presente pesquisa tem por objetivo entender como a Alienação Parental vem sendo
descrita, compreendida e estudada no país em diferentes áreas de conhecimento a partir da
promulgação da Lei n. 12.318/2010 (BRASIL, 2010).
Utilizou-se o método de revisão bibliográfica, o qual se caracteriza pela aplicação de
estratégias de busca, análise crítica e síntese da literatura de forma organizada (ZOLTOWSKI

et al., 2014), com o objetivo de conhecer o que tem sido produzido no âmbito acadêmico
sobre um tema específico e discutir essa produção (FERREIRA, 2002). Para a pesquisa
bibliográfica, utilizaram-se as seguintes bases de dados: Portal de Periódicos da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Scientific Electronic Library

Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). O
levantamento das produções científicas foi realizado em julho de 2019, a partir do descritor
“alienação parental”. Limitou-se a busca pelo período de publicação (entre setembro de 2010
e julho de 2019).
Inicialmente, foram encontradas 121 publicações nas três bases de dados.
Excluídas as publicações duplicadas entre as bases, analisaram-se os trabalhos de acordo
com os seguintes critérios de inclusão: a) ser um artigo científico completo; b) estar disponível
na íntegra para análise. As 60 publicações restantes foram submetidas aos seguintes critérios
de exclusão: a) publicação com base em dados de país estrangeiro; b) alienação parental
como tema transversal, sem delimitação clara. Dados os critérios de inclusão e exclusão, 36
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artigos foram considerados relevantes e selecionados para esta revisão.
Realizou-se, então, a leitura e análise do resumo, método, resultados e considerações
finais dos trabalhos selecionados. Foram consideradas na análise as informações referentes
à formação dos autores (quando não explícita na publicação, pesquisou-se pela Plataforma

Lattes), ano de publicação, metodologia utilizada e resultados.

1 RESULTADOS E DISCUSSÃO

1.1 Metodologia Adotada
A maioria dos artigos analisados não faz menção à metodologia utilizada (55,5%).
São, de modo geral, textos dissertativos (artigos teóricos de análise reflexiva e/ou com estilo
literário), em que o(s) autor(es) se propõe( m) a analisar a Síndrome de Alienação Parental ou
a Alienação Parental, relacionando-as ou não a outros temas. Artigos que utilizaram método
qualitativo ( realizados por meio de entrevistas ou questionários) e de revisão de literatura
representaram, cada, 11% do total dos trabalhos analisados. Estudos elaborados a partir de
metodologia quantitativa e análise documental compuseram 8,3% do total. Dois dos artigos
eram estudos de caso (5,5%).
Figura 1 – Metodologia de pesquisa utilizada nos trabalhos analisados

Fonte: Elaborado pelas autoras
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Tais dados corroboram os achados de revisão da literatura sobre o mesmo tema
realizada em 2016, quando os autores identificaram que apenas quatro dos 13 artigos
encontrados apresentavam resultados de investigações empíricas e que a maioria dos estudos
forneceu apenas contribuições particulares por meio de discussões pouco fundamentadas
empiricamente (SOMA et al., 2016).

1.2 Ano de Publicação
Dos 36 artigos analisados, 20 foram publicados nos anos de 2016 e 2017. Apenas
um foi publicado em 2018 e não houve, entre os trabalhos analisados, artigo publicado em
2010 e 2019.
Figura 2 – Distribuição dos artigos por ano de publicação

Fonte: Elaborado pelas autoras

Percebe-se uma concentração significativa de publicações entre os anos de
2016 e 2017, seguida de queda para índices ainda inferiores aos do período subsequente à
promulgação da Lei n. 12.318/2010 (2011-2015). De modo geral, é possível entender que
os trabalhos se voltaram principalmente a discussões teóricas e ideológicas sobre a lei, o que
parece justificar a concentração de trabalhos nesse período, sendo eles mais voltados ao
posicionamento diante do dispositivo legal. Entretanto, poder-se-ia esperar que a discussão
teórica fosse seguida por pesquisas científicas que se propusessem a aprofundar o fenômeno
e aspectos envolvidos, o que não ocorreu.
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1.3 Área de Formação dos Autores
A maioria dos estudos foram publicados por autores com formação apenas em
Psicologia (55,5%), enquanto em 27,7% dos trabalhos os autores tinham formação apenas
em Direito. Quatro dos trabalhos podem ser caracterizados como interdisciplinares, pois
apresentaram autores de diferentes formações: em um deles, a autora tinha formação em
Direito e em Psicologia; em três deles havia autores tanto da área do Direito quanto da
Psicologia; e, em um outro, dois autores da Medicina e um do Direito. Em 2,7% dos artigos
havia apenas um autor com formação em Medicina (especialidade em Psiquiatria) ou em
Serviço Social.
Figura 3 – Área de Formação dos Autores

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A formação em Psicologia figurou em mais da metade dos autores dos estudos
analisados, possivelmente devido ao fato de ser especificamente citada pela Lei n.
12.318/2010 como área competente para auxiliar o juiz na tomada de decisões nesses casos.
Há que se perguntar, entretanto, quem são os demais profissionais aptos a realizar a “perícia
biopsicossocial” ou compor a equipe multidisciplinar, e como essas áreas vêm se apropriando,
ou não, da temática. Além do Direito e da Psicologia, houve um autor com formação em
Psiquiatria e um em Serviço Social, o que parece indicar incipiência ou não apropriação das
demais áreas com relação ao construto.
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1.4 Principais Resultados Apresentados nos Trabalhos Analisados
Entre os artigos analisados, a maioria (55,5%) não diferenciou os termos Alienação
Parental e Síndrome de Alienação Parental, utilizando ambos como indicativos do mesmo
fenômeno. Em 36%, não houve menção ao conceito de Síndrome de Alienação Parental,
apenas à Alienação Parental, e em três (8,3%) foram ressaltadas diferenças conceituais entre os
termos; sendo que um apresentou a Alienação Parental como o “contorno jurídico da Síndrome
de Alienação Parental” e dois relacionaram o uso do conceito Alienação Parental para os atos
do genitor e de Síndrome de Alienação Parental como comportamentos ou internalização
por parte da criança. Fidler, Bala e Saini (2013) apontam uma variedade ainda maior de
sobreposições de conceitos e terminologias que acabam por trazer desafios significativos
ao estudo, delimitação do problema e escolha de intervenções apropriadas. Os autores citam
diferentes termos utilizados pela literatura em referência ao fenômeno da “alienação”, mas
que teriam significados diversos. São eles: “Síndrome de Alienação Parental”, a “criança
alienada”, “alinhamento patológico”, “recusa às visitas”, “alienação parental”, “interferência
na visitação”, “síndrome da mãe maliciosa relacionada ao divórcio”, “alienação patológica ou
irracional”, “síndrome da mãe ameaçada” e “pai/mãe tóxico”.
A psicoterapia como encaminhamento em caso de identificação de ocorrência de
atos de Alienação Parental foi o tema mais frequentemente relacionado, sendo citada em seis
trabalhos (16,6%), e considerada oportuna como forma de auxiliar os sujeitos a superarem as
dificuldades e conflitos em cinco trabalhos. Em um estudo, o encaminhamento à psicoterapia
foi criticado por constituir uma forma de controle de subjetividades, com vistas a cumprir os
acordos ou decisões judiciais. A mediação familiar como forma de prevenir e/ou combater
a Alienação Parental foi mencionada em cinco estudos (13,8%). Os autores relacionaram a
facilitação da comunicação entre as partes e a abordagem direcionada à resolução do conflito
pelas próprias partes como justificativa para os efeitos positivos da mediação familiar junto
aos casos de Alienação Parental. O ambiente escolar e a implantação de falsas memórias
foram citados em dois artigos, e a possível relação entre Alienação Parental e falsas denúncias
de abuso sexual em apenas um trabalho.
A aplicação da Guarda Compartilhada4 foi analisada em cinco trabalhos, sendo
em três entendida como uma estratégia para amenizar ou prevenir a Alienação Parental e,
No ordenamento jurídico brasileiro, a guarda compartilhada foi inserida pela Lei n. 11.698/2008 e, posteriormente,
aperfeiçoada e consolidada por meio da Lei n. 13.058/2014. Tal dispositivo estabelece que deve prevalecer, salvo impedimento,
a modalidade de guarda compartilhada como regra geral que pretende o equilíbrio no tempo de convivência do filho com os
pais e a garantia a ambos do pleno exercício do poder familiar, qualquer que seja a situação conjugal (BRASIL, 2014).
4
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em dois, como não indicada, podendo inclusive agravar a alienação. Apesar de a Guarda
Compartilhada ser uma das medidas previstas em lei quando identificada ocorrência de atos
típicos de Alienação Parental, a postura beligerante dos ex-cônjuges ou a falta de consenso
entre os pais têm sido entendidas, na prática, como impedimento para aplicação dessa
modalidade de guarda (VEZZETTI, 2013; BRITO; GONSALVES, 2013; IBDFAM, 2016). Não
há consenso, nos resultados dos trabalhos analisados, sobre em que medida a Alienação
Parental constitui um impedimento à aplicação da Guarda Compartilhada ou se, na direção
oposta, esta seria um remédio a ser aplicado em casos de alienação, conforme prevê a Lei n.
12.318/2010.
Mais de ¼ dos trabalhos (27,7%) apresentou críticas à teoria da Alienação Parental.
Esses autores indicaram, nos artigos analisados, as seguintes conclusões: Alienação Parental
como uma teoria inconsistente do ponto de vista psiquiátrico; falta de clareza conceitual e
de definição operacional da Alienação Parental; teoria da Alienação Parental fundamentada
em uma visão patologizante e reducionista; Alienação Parental como instrumento de
criminalização e judicialização das relações familiares e de políticas de controle da família;
elevado risco de se generalizar atos de Alienação Parental no contexto do divórcio, uma vez
que grande parte dos comportamentos de casais em processo de separação com filhos pode
ser classificada como alienadora; risco de a Alienação Parental ser utilizada como estratégia de
defesa por abusadores, impedindo que a criança ou adolescente seja efetivamente protegida
de situações de violência; e, por fim, Alienação Parental como teoria que ignora o histórico
das relações familiares e o contexto de vida dos envolvidos. Por outro lado, nove dos 36
artigos (25%) concluíram pela importância da Lei n. 12.318/2010 e do Poder Judiciário para
a identificação e combate da Alienação Parental como formas de garantir o bem-estar das
crianças e adolescentes envolvidos na disputa de guarda dos genitores.
Considerando a formação dos autores e resultados apresentados, analisaram-se
os artigos de autores com formação em uma área de conhecimento (Direito ou Psicologia),
excluindo-se os artigos interdisciplinares e os que tiveram apenas uma publicação naquela área
do conhecimento (Psiquiatria e Serviço Social). Encontrou-se que em metade das publicações
do Direito e da Psicologia não houve diferenciação dos termos Alienação Parental e Síndrome
de Alienação Parental. Estes foram diferenciados apenas em dois trabalhos publicados por
psicólogos (10%), e não houve menção ao termo Síndrome de Alienação Parental em 50%
dos textos do Direito e em 35% dos artigos de Psicologia.
Com relação ao posicionamento frente à Lei n. 12.318/2010 e/ou à intervenção do
Poder Judiciário, 70% dos artigos da área do Direito entenderam pela importância destes para
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identificação e combate da Alienação Parental como forma de garantir que os direitos das
crianças e adolescentes sejam garantidos. Por outro lado, 30% dos trabalhos da Psicologia
apresentaram críticas quanto a esse dispositivo legal e/ou à intervenção do Poder Judiciário;
em geral sob o argumento de que os conflitos familiares pós-divórcio são complexos e não
podem ser reduzidos a uma compreensão de que há uma vítima e um culpado (alienado e
alienador). Não houve trabalho publicado exclusivamente por autores da Psicologia, dentre os
analisados, que defendesse diretamente a importância da Lei 12.318/2010 ou da intervenção
do Poder Judiciário diante de situações relacionadas a essa temática.
A mediação foi citada em dois trabalhos do Direito e em dois da Psicologia como
medida importante no combate e prevenção à Alienação Parental. A Guarda Compartilhada
foi mencionada em 40% das publicações do Direito e em 5% da Psicologia. Não houve menção
aos temas falsas memórias e denúncia de abuso sexual nos trabalhos dos psicólogos, enquanto
que estes temas estiveram presentes em um dos artigos da área do Direito. Não foram citadas,
nos artigos analisados, outras medidas previstas pela lei caso sejam caracterizados atos de
alienação parental, como a advertência ou multa ao genitor alienador, a ampliação de visitas
em favor do genitor alienado, a inversão da guarda e a suspensão da autoridade parental; de
modo que não há, nas publicações incluídas nessa revisão, indicativos que apontem se estas
medidas vêm sendo aplicadas e o efeito ou adequação de cada uma delas.
Dez estudos (27,7% do total) indicaram a carência de pesquisas e/ou a necessidade
de que sejam realizados mais estudos sobre a temática da Alienação Parental e/ou Síndrome
de Alienação Parental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Independentemente de a posição ser favorável ou contrária à Lei n. 12.318/2010 e
sua aplicação, os estudos em sua maioria não diferenciaram Síndrome de Alienação Parental
de Alienação Parental, muitas vezes utilizando os dois termos como representantes do mesmo
fenômeno, o que pode contribuir para as críticas relacionadas à falta de clareza conceitual
do construto e à possível patologização e medicalização dos conflitos familiares. Pode-se
questionar, assim, nos casos em que há denúncia de Alienação Parental nos Juízos de Família,
em que medida os profissionais (sejam eles psicólogos, advogados, promotores de justiça,
magistrados, assistentes sociais ou psiquiatras) estão se referindo ao mesmo fenômeno.
Há, nas publicações analisadas, uma divisão equânime entre os que defendem a
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importância da lei e do Poder Judiciário no combate à Alienação Parental e os que criticam a
teoria da Alienação Parental e, consequentemente, a definição e intervenção propostas por
meio da legislação vigente. A literatura indica que, desde 1980, quando Wallerstein e Kelly
escreveram sobre a criança que se recusa a visitar um genitor, há uma controvérsia considerável
sobre essa temática, a qual segue até os dias atuais (STAHL, 2011). A crítica à Alienação
Parental embasou-se também no entendimento de que há uma tendência à judicialização das
relações sociais e familiares, avaliando, portanto, a lei que trata de Alienação Parental como
uma “solução-problema”, enquanto visa a organizar o conflito dentro da polaridade típica do
processo penal, que traduz em categorias jurídicas a complexidade das relações (RIFIOTIS,
2008).
As conclusões dos artigos que relacionaram a indicação ou não da Guarda
Compartilhada como estratégia para prevenir ou minimizar a Alienação Parental apresentaramse diretamente opostas, o que indica a necessidade de maior aprofundamento sobre o tema.
A mediação familiar, por sua vez, foi considerada de forma unânime como uma estratégia
eficaz no combate ou prevenção à Alienação Parental nos trabalhos em que fora mencionada,
mesmo não sendo prevista, pela lei, como medida a ser aplicada.
Destaca-se a baixa representatividade dos artigos que relacionam falsas memórias
e denúncias de violência à Alienação Parental, notadamente porque foram, justamente,
os temas utilizados como justificativa do Projeto de Lei que propõe a revogação da Lei da
Alienação Parental. Ou seja, mesmo representando uma das principais críticas atualmente
apresentadas à lei, qual seja, a de que a alegação de Alienação Parental pode vir a favorecer o
acobertamento de casos de abuso sexual e/ou maus-tratos contra as crianças e adolescentes
(e, por conseguinte, acarretar na permanência da criança ou adolescente junto ao agressor,
que inclusive poderá conseguir a reversão da guarda para si a partir da alegação de Alienação
Parental) esses temas ainda são pouco explorados pelos pesquisadores e especialmente
negligenciados pelos autores da área da Psicologia.
Mais de ¼ dos artigos indicaram a escassez de pesquisas e/ou necessidade de
maiores estudos, especialmente empíricos, sobre o tema da Alienação Parental ou Síndrome
de Alienação Parental. Além disso, chama-se a atenção para o fato de a maioria dos trabalhos
analisados não indicar a metodologia utilizada, o que prejudica a confiabilidade dos resultados
apresentados. Esses dados vão ao encontro de publicações internacionais, as quais entendem
que os estudos sobre Alienação Parental são, em sua maioria, mal fundamentados, não fazem
referência a pesquisas pertinentes na área e apresentam resultados questionáveis (SOMA et

al., 2016).
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Foi identificado, nesta pesquisa, um único artigo relacionado à Psiquiatria. Pode
causar estranhamento a ausência de mais estudos nessa área, uma vez que o construto
fora, inicialmente, teorizado como uma síndrome psiquiátrica (GARDNER, 2001). Uma das
críticas apresentadas à época da promulgação da lei foi, inclusive, o fato de que a Síndrome
de Alienação Parental não teria sido objeto de estudo da Psiquiatria no Brasil (SOUSA; BRITO,
2011). Apesar de o uso do termo Síndrome de Alienação Parental ser frequente nos estudos,
inclusive nos que se referem estritamente à aplicação da lei, pode-se entender que o conceito
legal adotado em nosso país não faz referência a uma síndrome clínica, mas considera a
Alienação Parental como comportamentos dos genitores, definindo-os como “atos típicos de
Alienação Parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente
com genitor”. Não haveria, por conseguinte, um desdobramento necessário na área médica
e psiquiátrica que, aparentemente, não se apropriou da temática, ao menos até o momento.
Além disso, houve apenas dois trabalhos publicados por outras áreas de conhecimento além
do Direito e Psicologia; ou seja, apesar de a lei prever a possibilidade de perícia biopsicossocial
ou por equipe multidisciplinar, apenas a Psicologia, além do Direito, apresentou um número
representativo de estudos dentre as publicações analisadas.
Por fim, registra-se que a temática da Alienação Parental se apresentou, de modo
geral, controversa, tendo suscitado posições diametralmente opostas entre os autores dos
trabalhos incluídos nessa revisão, não apenas com relação ao construto em si, como também
à legislação vigente e aos possíveis efeitos de algumas das medidas a serem adotadas caso
o magistrado entenda pela ocorrência de atos de Alienação Parental. Depreende-se deste
cenário que a atuação dos operadores do Direito e demais profissionais, mesmo que se
fundamente na lei em vigor, pode ocorrer de forma desencontrada e desarticulada, acarretando
dificuldades importantes na efetividade e adequação das intervenções realizadas junto às
famílias.
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THE SPECIAL TESTIMONY IN THE SANTA CATARINA JUDICIARY:
CONTRADICTIONS AND CHALLENGES TO THE SOCIAL WORK
Silvana de Souza Goulart1
Orientado por Rita de Cássia Silva Oliveira2
RESUMO
O presente artigo versa sobre a metodologia denominada depoimento especial, instituído
oficialmente no território nacional pela Lei 13.431/2017. Buscou-se resgatar a origem desta
metodologia de inquirição de crianças e adolescentes, anteriormente denominada depoimento
sem dano. A ideia é compreender como o depoimento especial se fortaleceu a ponto de
ser consolidado em lei e como isso afetará o cotidiano profissional dos assistentes sociais,
principalmente aqueles que atuam no Poder Judiciário catarinense. Nesse contexto, reforçamos
o posicionamento do CFESS (Conselho Federal de Serviço Social), contrário à participação do
assistente social no depoimento especial. A lei ainda é recente e traz inseguranças e desafios
ao profissional de Serviço Social que, ao realizar esta prática se desvincula e se distancia de
seu projeto profissional.
Palavras-chave: Depoimento especial. Assistente social. Cotidiano profissional.
ABSTRACT
This present article deals with the methodology called special testimony, officially instituted
in the national territory by Law 13.431/2017. It was sought to retrieve the origin of this
methodology of inquiry of children and teenagers, formerly named testimony without harm.
The idea is to understand how the special testimony has been strengthened to the point of
being consolidated in law and how it will affect the professional routine of social workers,
Bacharel em Serviço Social; Assistente Social do Tribunal de Justiça, lotada na Comarca de Lages/SC; E-mail:
silvanagoulart1@hotmail.com
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especially those working in the Santa Catarina Judiciary. In this context we reinforced the
position of the CFESS (Conselho Federal de Serviço Social /Federal Council of Social Work),
contrary to the participation of the social worker in the special statement. The law is still
brand new and brings insecurities and challenges to the Social Work professional who, in
performing this practice, is detached and distanced from his professional project.
Keywords: Special testimony. Social worker. Professional daily life.

INTRODUÇÃO
A ideia de escrever sobre a metodologia do depoimento especial surgiu a partir da
vigência da Lei 13.431/2017. Desde sua promulgação, vários Tribunais de Justiça pelo Brasil
investiram na capacitação de servidores para a realização deste tipo de oitiva.
Dos profissionais chamados para tais capacitações, destacaram-se assistentes
sociais e psicólogos. Porém, ambas as categorias possuem posicionamentos que não
coadunam com a proposta trazida pela lei, estando o profissional frente ao dilema de realizar
tal oitiva em atendimento à lei e à instituição judiciária e confrontar a diretriz profissional.
Assim, a escolha deste tema derivou da inquietação com a obrigatoriedade de
implantação do depoimento especial, com ênfase deste processo no estado de Santa Catarina,
em especial da inserção de assistentes sociais nesta metodologia.
O ponto de partida para o artigo foi uma revisão bibliográfica do tema. O tipo
de pesquisa que nos norteou foi a explicativa, que “são aquelas pesquisas que têm como
preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a
ocorrência dos fenômenos.” (GIL, 2008, p. 28). Com base no método conceitual-analítico
foram consultados os principais autores e teóricos que abordaram o tema e comparados
seus posicionamentos, tanto favoráveis quanto contrários. Assim, o estudo terá caráter
essencialmente qualitativo.
Inicia-se sendo exposta a doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes,
que passou a vigorar com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
8.069/1990). Baseado neste contexto, será realizada análise do fenômeno da violência,
em especial dirigida contra as crianças e adolescentes, bem como as estratégias para seu
enfrentamento, considerando o Estado penal em que vivemos em detrimento do Social
desenhado pelo ECA.
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A seguir é mostrada a construção e o caminho percorrido pela metodologia hoje
denominada depoimento especial, desde sua origem no Brasil até sua consolidação em lei.
Na continuidade contextualiza a profissão e sua inserção no campo sociojurídico, em
especial no Poder Judiciário. Aborda a posição do Serviço Social sobre o depoimento especial
por meio de seu conselho profissional (CFESS) e porque é inadequado que seja realizado por
assistentes sociais. Também traz a reflexão acerca da maneira que o depoimento especial
vem sendo implantado no Poder Judiciário catarinense e como os assistentes sociais estão
inseridos neste processo de implantação.
A proposta deste artigo traz em seu bojo um convite à reflexão sobre a metodologia
do depoimento especial. Seria tal metodologia realmente protetiva evitando a revitimização
das crianças e adolescentes que vivenciam ou presenciam violências? Ou mais um instrumento
a serviço da onda conservadora que novamente se sobressai na sociedade brasileira?

1 DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL, VIOLÊNCIA E ESTADO
PENAL
Para a compreensão da doutrina da proteção integral, foram estudados os autores
Digiácomo (2017), Gomes da Costa (1994), Sêda (1995), Liberati (2007), que possuem uma
análise abrangente e reflexiva acerca deste assunto.
A doutrina da proteção integral instituída pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) rompe com o paradigma da situação irregular de crianças e adolescentes, legado pelo
Código de Menores de 1927 e de 1979, que culpabilizava e penalizava as famílias em função
da condição de pobreza. Tal doutrina tem sua origem na Constituição Federal de 1988, estando
em plena consonância com a normativa internacional resultante da Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança.
Primeiramente, o ECA define que as crianças e adolescentes são sujeitos de
direitos que devem ser protegidos. Por estarem em desenvolvimento, seus direitos devem ser
resguardados não somente pela família, mas também pela sociedade, comunidade e Estado,
que deverão utilizar mecanismos e procedimentos administrativos e, até mesmo judiciais,
para a efetividade dessa proteção. Como sujeitos devem ser ouvidos e, sua palavra e opinião,
devidamente consideradas.
Estabeleceu-se que no caso de ameaça ou violação dos direitos das crianças e
adolescentes, quem está em situação irregular não são eles, mas alguém ou alguma instituição
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do mundo dos adultos que não está garantindo-lhes a proteção devida.
A superação da concepção e prática “menorista” da “judicialização” indiscriminada
[...] é, assim, imprescindível para que o Poder Público (em toda abrangência que a
palavra comporta) cumpra, de maneira efetiva e com a urgência e proficiência que
a matéria reclama, seus deveres para com as crianças e adolescentes brasileiras,
finalmente atingindo os objetivos preconizados pela Lei nº 8.069/90, pelo art.
227, da Constituição Federal e pela “Doutrina da Proteção Integral” que os inspira
(DIGIÁCOMO, 2019, p.1).

A doutrina da proteção integral estende-se a toda criança e adolescente e não
apenas aos “bem-nascidos”, descriminalizando-se assim a pobreza. A falta de recursos
materiais e financeiros não deve mais dar razão à institucionalização ou à destituição do
poder familiar, mas ser considerada como uma situação de vulnerabilidade, a qual deverá ser
enfrentada por meio de serviços de uma rede de atendimento eficaz que prime pela promoção
da pessoa humana.
Dividiram-se as tarefas. Não será mais o Judiciário que realizará o que é função
do Estado, mas este fará seu papel através das políticas públicas adequadas e efetivas. O
Judiciário cuidará de questões jurídicas, seja na órbita infracional ou civil. A política pública
deverá ser implementada e operacionalizada pela sociedade e pelo Estado, primando-se pela
descentralização, com foco no âmbito municipal.
Assim, intentava-se o encerramento do capítulo da vigência da doutrina da situação
irregular, sepultando-a. O ECA constitui a base legal para a construção de um sistema de
proteção articulado às políticas públicas, com a utopia de uma sociedade fortalecida e saudável.
Mas, passados quase trinta anos de sua vigência, o que temos visto acontecer em termos de
proteção da infância e adolescência brasileira? E quais os rebatimentos para o fenômeno da
violência contra a criança e o adolescente?

1.1 Violência
Para conceituar violência, utilizaremos os autores Chauí (1998), Azevedo Guerra
(1998) e Ferreira (2002), que analisam e descrevem a violência em termos ontológicos e
também mais especificamente os conceitos de violência intrafamiliar (ou doméstica).
Analisando a categoria violência, a antropóloga Marilena Chauí (1998, p. 2) a
conceitua todo ato que desconsidera a vontade e a liberdade do sujeito, tratando-o como
coisa e não como humano:
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Tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser [...]; todo
ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é
coagir, constranger, torturar, brutalizar); todo ato de violação da natureza de
alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade; todo
ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade
define como justas e como um direito. Consequentemente, violência é um ato
de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza
relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, pelo medo
e pelo terror. A violência se opõe à ética porque trata seres racionais e sensíveis,
dotados de linguagem e de liberdade como se fossem coisas, isto é, irracionais,
insensíveis, mudos, inertes ou passivos. Na medida em que a ética é inseparável
da figura do sujeito racional, voluntário, livre e responsável, tratá-lo como se
fosse desprovido de razão, vontade, liberdade e responsabilidade é tratá-lo não
como humano e sim como coisa, fazendo-lhe violência nos cinco sentidos em que
demos a esta palavra (CHAUÍ, 1998, p. 2).

Ainda, contextualizando a ocorrência de violência e dos atos violentos no Brasil, a
autora avalia que o sistema capitalista propicia a ocorrência de violência em espaços públicos
e privados das mais variadas formas. Ela assim analisa:
[...] a violência não é percebida ali mesmo onde se origina e ali mesmo onde se
define como violência propriamente dita, isto é, como toda prática e toda ideia
que reduza um sujeito à condição de coisa, que viole interior e exteriormente
o ser de alguém, que perpetue relações sociais de profunda desigualdade
econômica, social e cultural. Mais do que isto, a sociedade não percebe que as
próprias explicações oferecidas são violentas porque está cega ao lugar efetivo de
produção da violência, isto é, a estrutura da sociedade brasileira. [...] a sociedade
brasileira não é percebida como estruturalmente violenta e a violência aparece
como um fato esporádico de superfície (CHAUÍ, 1998, p. 7).

Azevedo Guerra (1998, p. 32), baseada no paradigma da proteção integral, define
a violência doméstica contra crianças e adolescentes como:
Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra
crianças e adolescentes que – sendo capaz de causar dano físico, sexual e/
ou psicológico à vítima – implica, de um lado, numa transgressão de poder/
dever de proteção do adulto e, de outro, numa coisificação da infância, isto é,
numa negação do direito que crianças e adolescentes têm de ser tratados como
sujeitos e pessoas em condições peculiares de desenvolvimento (AZEVEDO
GUERRA, 1998, p. 32).
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A autora, assim como Chauí, aponta ainda que a violência doméstica tem relação
com a violência estrutural presente em uma sociedade desigual. Todavia, considera que “tem
outros determinantes que não apenas os estruturais.”		
Ferreira (2002, p. 23-24) descreve a violência intrafamiliar como sendo aquela
“vivenciada no espaço doméstico e entre sujeitos com vínculos consanguíneos e/ou afetivos”.
Concorda com Azevedo Guerra, avaliando que não somente os determinantes estruturais
favorecem a ocorrência de violência intrafamiliar. A autora ainda discorre que “a violência
interpessoal implica uma relação de poder que não faz parte da natureza humana, mas que
é da ordem da cultura e perpassa todas as camadas sociais”; de modo que, para o indivíduo
comum, familiarizado com esse tipo de dominação, esta passa a ser vista como um fator
natural, sobretudo nas relações domésticas entre pais e filhos.
Azevedo Guerra (1998) aponta que dentre as modalidades de violência de pais
contra filhos, destacam-se a violência física, a sexual, o abandono ou negligência, e a violência
psíquica, também denominada psicológica ou emocional.
A lei 13.431/2017 descreve, em seu artigo 4º, incisos I a IV, para os efeitos da lei,
quatro tipos de violência: física, psicológica, sexual e institucional.
Sobre a violência física, assim a descreve: “entendida como a ação infligida à
criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause
sofrimento físico” (BRASIL, 2017).
Sobre a violência psicológica, a lei é mais abrangente, dividindo em três itens,
determinando qualquer forma de humilhação, depreciação ou discriminação da criança e do
adolescente, incluindo formas de bullying. Também fala de qualquer conduta que exponha a
criança ou adolescente a crime violento, que a ponha na condição de testemunha. Ainda inclui
o que se denomina como alienação parental imposta por genitores ou qualquer membro da
família, mesmo sendo controversa e polêmica a utilização da expressão alienação parental.
Sobre a violência sexual, a lei abrange a exploração sexual para fins comerciais e
o tráfico de pessoas, além do abuso sexual individualmente cometido contra a criança e/ou
adolescente.
Por fim, elenca a violência institucional, “entendida como a praticada por instituição
pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização.” (BRASIL, 2017)
Cardi e Mochi (200-?, p. 21), em artigo acerca da prevenção à violência intrafamiliar
contra crianças e adolescentes, salientam a importância de políticas públicas para
enfrentamento deste fenômeno. As autoras identificam três tipos de prevenção: primária,
secundária e terciária. É na prevenção terciária que o Poder Judiciário deve ser participante e
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atuante, segundo análise destas autoras. Avaliam que
[...] uma vez que a criança ou o adolescente tenha sofrido maus-tratos
intrafamiliares, as políticas públicas devem ser voltadas para a minimização das
consequências da violência. Isso implica estratégias de prevenção terciária, que
envolvem, por exemplo, o atendimento psicoterápico da vítima, dos familiares e
do agressor, o encaminhamento jurídico do caso e o acompanhamento social de
toda a família (CARDI, MOCHI, 200-?, p. 21).

A respeito da prevenção terciária, aí então é que deve haver o envolvimento do
Poder Judiciário. As autoras ressaltam
[...] que as políticas públicas de prevenção terciária também devem envolver o
Poder Judiciário, haja vista que esse órgão é o responsável pela adoção de medidas
protetivas mais drásticas que estejam em consonância com o melhor interesse da
criança e do adolescente vitimizados (CARDI, MOCHI (200-?, p. 23).

Assim, fica bastante evidente que para a sociedade conseguir realizar o
enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente, é importante considerar as
diversas maneiras que esse fenômeno se reproduz e se firma nos costumes e na cultura
de um povo. Também é preciso salientar a importância de políticas públicas abrangentes e
eficientes para que haja êxito nessa batalha.
Nesse aspecto, embora tenham ocorridos avanços com a instituição do Sistema
de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente3, o contexto de desmonte das políticas
públicas e redução do pouco investimento que tínhamos na educação, saúde e assistência
social, acirrou a condição de pobreza e a violação de direitos fundamentais de grande parcela
das crianças e adolescentes brasileiros.
Como resultante desse processo, ao se tratar da violência contra essas pessoas,
ao Estado interessa mais o fortalecimento da perspectiva punitiva de indivíduos do que a de
proteção social. Nesse aspecto é funcional ao sistema o desvio do foco da violência praticada
pelo poder público e sociedade civil para o da violência praticada pela família.

O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) consolidou-se a partir da Resolução 113
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) de 2006.
3

346

Vol. 3 - Questões Legais, Técnicas e Procedimentais

Estudos sobre Gestão Interdisciplinar de Conflitos no Judiciário Contemporâneo - 2019

1.2 Estado Penal
Nesse viés de análise, cabe avaliar o atual contexto de reprodução da vida social
cotidiana brasileira, sendo importante salientar que vivemos em um Estado penal em detrimento
do Estado social4, onde a punição é mais valorizada que a convivência familiar e comunitária
saudável. O conceito de Estado penal foi cunhado por Wacquant, que analisa que “A política
de tolerância zero do Estado Penal pressupõe, assim, de um lado, o “desinvestimento social”
e, de outro lado, o “superinvestimento carcerário” (WACQUANT, 2001, p. 26).
A autora Elisa Brisola (2012, p. 134) constata que:
No caso brasileiro, o Estado social não se consolidou em sua plenitude, à medida
que não se alcançou aqui o patamar do pleno emprego, e os padrões de proteção
implementados, via de regra, voltaram-se aos trabalhadores vinculados ao
mercado formal – o que nunca representou os trabalhadores em sua totalidade
(BRISOLA, 2012, p. 134).

Assim, a expectativa por um Estado cada vez mais penal se dissemina no imaginário
social e no modo de viver da sociedade brasileira. A partir da perspectiva criminológica
interacionista, emergiu o conceito do labeling approach, que afirma que “a criminalidade é
uma qualidade (etiqueta ou rótulo) atribuída a determinados indivíduos, mediante processos
formais e informais de definição e seleção” (MENEGHETTI, 2018, p. 40). Ainda, de acordo
com Baratta (2011, p. 165) o direito penal tende a privilegiar os interesses das classes
dominantes, imunizando os desvios cometidos por estas classes e direcionando o processo
de criminalização para comportamentos típicos das classes subalternas.
Segundo Brisola (2012, p. 144), a ascensão do Estado penal se sustenta em pelo
menos duas práticas dos segmentos dominantes: A primeira é a utilização da mídia a serviço
do capital, que procura produzir juízos imediatistas acerca da escalada da violência, geralmente
associada a condições de pobreza, etnia e território, incentivando a população a pensar que
favela é lugar de delinquência e criminalidade. A segunda prática se refere às formas como são
fomentados pelos setores dominantes os sentimentos de medo, insegurança e desamparo,
exigindo do Estado o combate à violência e seus supostos praticantes.
É nesse contexto regressivo de direitos que “as políticas sociais são impactadas pela

O Estado Social ou Estado de Bem-Estar Social ou Welfare State se referem “ao modelo estatal de intervenção na economia
de mercado que, contrário ao modelo liberal que o antecedeu, fortaleceu e expandiu o setor público e implantou e geriu
sistemas de proteção social” (PEREIRA, 2009:23).

4
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agenda neoliberal, trazendo como consequências a focalização e seletividade do atendimento
em detrimento da universalização dos direitos sociais.” (BRISOLA, 2012, p. 149)
A ânsia da população por criminalizar, punir e encarcerar faz com que a legislação
penal endureça e, mesmo a legislação cível, traga elementos punitivos disfarçados de proteção.
A ação repressiva do Estado tende a transformar a questão social em questão
criminal. Tornam-se mecanismos principais de criminalização do protesto social a
legislação – que vai incrementando as modalidades de criminalização do “delito” –
e a ideia de interpretação que dela se faz nos âmbitos judiciais (LONGO; KOROL,
2008, p. 46).

É nesse contexto de conservadorismo que se põem os desafios ao profissional de
Serviço Social, em especial os que estão inseridos no campo sociojurídico, particularmente no
Judiciário, lidando diariamente com as requisições conservadoras que estão sendo legitimadas
mediante alterações legislativas. Eunice Fávero assim descreve o momento atual:
As requisições conservadoras nos espaços de trabalho do sociojurídico têm se
objetivado, dentre outras, por meio de disposições legislativas e de projetos de lei
que retrocedem em relação a direitos conquistados com e a partir da Constituição
Federal de 1988 — muitos ainda não assegurados na prática —, e de normativas
institucionais que rebatem no trabalho cotidiano com uma população em sua
maioria apartada socialmente do acesso a direitos a bens e serviços essenciais à
vida com dignidade (FÁVERO, 2018, p. 53).

Dentre estas requisições conservadoras, cabe destacar a promulgação da Lei
13.431/2017, que “estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente
vítima ou testemunha de violência e altera a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990” (BRASIL,
2017). Esta lei, sob o pretexto de evitar que crianças e adolescentes tenham que repetir
para vários profissionais a violência sofrida, fomenta a instalação de salas de inquirição
nos prédios dos fóruns situados no território nacional. O método utilizado foi denominado
depoimento especial, após duras críticas ao anteriormente chamado Depoimento sem Dano.
Os profissionais preferencialmente requisitados a atuar nesse tipo de oitiva e inquirição são
assistentes sociais e psicólogos.
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2 HISTÓRICO DO DEPOIMENTO ESPECIAL NO BRASIL
O depoimento especial teve início no Brasil no estado do Rio Grande do Sul, por
iniciativa do juiz de Direito José Antônio Daltoé Cézar5.
Cézar pontua ter vivenciado momentos difíceis em audiências de oitiva de crianças
e adolescentes, vítimas de violência sexual, o que lhe trazia grande inquietação. Por fim, ele
deliberou que não mais as ouviria da forma costumeira e tradicional. Buscou experiências em
outros países, tendo em vista a inexistência de outros modelos de oitiva no Brasil. Conheceu
a experiência descrita por Veleda Dobke6, que apresentava duas formas de oitiva nos moldes
que ele procurava: videoconferência e Câmara de Gessel (sala com vidro espelhado).
O objetivo da metodologia era evitar a exposição desnecessária da criança
ou adolescente vítima de violência sexual. Ela deveria ocorrer em local apartado da sala
de audiências, em lugar específico e sua oitiva deveria ser intermediada por profissional
especializado e capacitado.
Relata que por ser uma experiência isolada e inexistente no país, ele próprio arcou
com os custos do equipamento, auxiliado pelo promotor de Justiça João Barcelos de Souza
Junior. Obteve apoio imediato do Serviço Social e Psicologia que atuavam na equipe técnica
da Vara da Infância e Juventude, que se dispuseram a realizar a oitiva.
Assim, considerando a estrutura física existente no fórum, e improvisando
equipamentos que possibilitassem o modelo de videoconferência, foi realizada a primeira
audiência em Porto Alegre no ano de 2003.
Posteriormente, a ONG Childhood Brasil, ligada à World Childhood Foundation,
organização criada para proteção da infância pela rainha Sílvia da Suécia, também foi apoiadora
e parceira do projeto, fomentando viagens de Cézar e sua equipe para conhecer experiências
semelhantes em outros países.
Segundo Cézar, o ano de 2010 foi muito importante para a consolidação do Projeto
depoimento sem dano, pois o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) emitiu a Recomendação
33/2010, que “recomenda aos tribunais a criação de serviços especializados para a escuta
de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos processos judiciais.
Depoimento Especial.”

Ele fala sobre sua trajetória no livro de sua autoria, publicado em 2007 e também em artigo escrito para a coletânea
organizada pela psicóloga Luciane Potter e a assistente social Marleci Hoffmeister, publicada no ano de 2016.
5

6
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Concomitante a isso, desde o ano de 2006 tramitava, na Câmara dos Deputados, o
PL 7524/06, de autoria da deputada federal Maria do Rosário, que posteriormente tornou-se
o PL3792/2015. O projeto de lei estabelecia diretrizes para o depoimento especial. O PL tinha
como objetivo a
[...] adoção de uma metodologia denominada Depoimento sem Dano (DSD ou
Inquirição Especial, como nomeada depois), mecanismo a ser adotado para
oitiva de criança ou de adolescente como vítima nos casos de violência ou como
testemunhas, com vistas a evitar sua exposição desnecessária ao aparato jurídico
penal (MOLLER; DINIZ, 2018, p. 2).

O PL foi apreciado pelo plenário em junho de 2016. A lei foi aprovada em abril de
2017, sob o nº 13.431/2017 e entrou em vigência em 2018. O artigo 8º da Lei 13.431/2017
define Depoimento Especial como “o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima
ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária.”
Além da violência sexual que inicialmente motivou a implantação dessa metodologia,
foram incluídos outros tipos de violência e inclusive estabeleceu que crianças e adolescentes
que presenciaram situações de violência sejam ouvidos em juízo através do depoimento
especial. Estabeleceu também que será realizado por profissionais capacitados, porém não
define quais e de que área seriam.

3 O DEPOIMENTO ESPECIAL E O ASSISTENTE SOCIAL
O Serviço Social, como profissão de nível superior, regulamentada pela Lei
8.662/1993, emerge do processo histórico polarizado e caracterizado pela “relação antagônica
entre capital e trabalho” (GUERRA, 2009, p. 81).
Conforme Iamamoto (2003) o Serviço Social é uma especialização do trabalho
coletivo no quadro do desenvolvimento capitalista industrial e da expansão urbana.
O Serviço Social é uma profissão de caráter sociopolítico, crítico e interventivo.
Possui um projeto profissional coletivo e hegemônico, denominado projeto ético-político, que
foi construído pela categoria ao longo da história da profissão, estando mais especificamente
demarcado no Código de Ética de 1993. Ele expressa o compromisso da categoria com a
construção de uma nova ordem societária que seja mais justa, democrática e garantidora de
direitos universais.
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O projeto profissional do Serviço Social tem a liberdade como valor central,
[...] os princípios, dispostos pelo Código de Ética da profissão (1993), os quais
estabelecem compromisso com a autonomia, a justiça social, a equidade, a
cidadania, a emancipação dos sujeitos, os direitos humanos, a eliminação de
preconceitos, a democracia, a construção de uma nova ordem social.
Nessa concepção, a afirmação de direitos é colocada como norte do exercício
profissional. Um projeto que, ao se propor crítico, afirma o compromisso com a
competência ética, política e técnica, o que implica na qualidade dos serviços
prestados (FÁVERO, 2012, p. 170).

Na prestação de serviços, o assistente social atua na viabilização do acesso a
direitos, em especial os direitos sociais, e, conforme Iamamoto (2009, p. 20), “acesso aos
meios de exercê-los, contribuindo para que necessidades e interesses dos sujeitos sociais
adquiram visibilidade na cena pública e possam ser reconhecidos e assegurados.”
A ação interventiva é inerente à profissão do assistente social. “É norteada por
uma finalidade a qual é planejada e possui um significado social, assim, diante a manifestação
da questão social nos processos de trabalho, é fundamental apreender o modo de ser e de se
reproduzir o ser social historicamente dado, contribuindo, desta forma, para o aprimoramento
da qualidade dos serviços prestados” (HOFFMEISTER, 2016, p. 138).
Segundo Fávero (2005, p. 95), o Poder Judiciário foi um dos campos iniciais de
trabalho para o assistente social no Brasil. Desde o início da profissão neste país alguns
assistentes sociais já realizavam trabalhos no então denominado Juizado de Menores, sem
remuneração e/ou integrando o antigo Comissariado de Menores.
Assim, respondendo às demandas colocadas pela ampliação das expressões da
questão social, esse trabalho foi uma forma de assistência social com o objetivo de realização
da justiça, vinculada ao ideário da doutrina social da Igreja Católica. O que, naquele momento
histórico, não implicava questionamentos da ordem social burguesa que ditava a direção
disciplinadora e controladora da ação profissional frente aos então chamados “desajustamentos
sociais”.
Até cerca dos anos 1980 a tradição positivista e doutrinária foi marcante no
exercício profissional do assistente social no Poder Judiciário, mas o movimento de ruptura
da profissão com esse legado, demarcado a partir dos anos 1990 pelo projeto ético-político,
passou a nortear a formação e a prática profissional do assistente social (FÁVERO, 2013, p.
516).
Segundo Borgianni (2012, p. 167) “o profissional do campo sociojurídico está
inserido em um universo no qual foi chamado para dar respostas às mais diversas necessidades
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de proteção, mas sobretudo à proteção jurídica dos direitos.” Nesse campo os profissionais
atuam em uma realidade que reproduz uma polaridade antitética, que seria a polaridade entre
a proteção de direitos e a responsabilização civil e criminal. Por isso, ela reforça que “O nosso
desafio (dos assistentes sociais) é, pois, no âmbito desse espaço que tem essa polaridade
antitética: criar, avançar, não reproduzir o não direito, a criminalização ou a judicialização”
(BORGIANNI, 2012, p. 169).
Manfrini, (2007, p. 47) sinaliza que a grande colaboração do assistente social
“neste terreno contraditório, que é o sociojurídico, é fazer a interface do jurídico com o social,
enfatizando aspectos da realidade social das pessoas, através da competência técnica que o
profissional possui para tal.”
Assim, podemos afirmar que, a inserção do assistente social no campo sociojurídico,
mesmo não atuando diretamente nos equipamentos, programas e projetos da política
de Assistência Social, não impede que trabalhe em busca da emancipação dos sujeitos e
de garantia de direitos. Pelo contrário, é um local onde é possível construir estratégias de
intervenção do trabalho cotidiano, pautado nos princípios éticos profissionais.
Dessa maneira, é que a ‘área’ ou ‘campo’ sociojurídico apresenta, no tempo
presente, uma perspectiva singular para a atuação profissional, que percebe o
direito como um complexo carregado de contradições. Possibilita, então, a ação
em busca de novos sentidos para as relações sociais, na direção da realidade
emancipatória e diferente da pura reprodução da ordem estabelecida (CFESS,
2014, p. 19).

Promover, afirmar e proteger os direitos da população, em especial os direitos
sociais, são ações que norteiam o exercício profissional do assistente social nos mais diversos
espaços socio-ocupacionais, em especial no Poder Judiciário. Conforme Iamamoto (2009, p.
20), a ação profissional do assistente social contribui “[...] para que necessidades e interesses
dos sujeitos sociais adquiram visibilidade na cena pública e possam ser reconhecidos”.
Atuar na realização do depoimento especial desde o início se colocou para a
profissão como algo contraditório, visto que o objetivo central da metodologia é o foco na
penalização do agressor, mais que a proteção da criança e do adolescente vítima de violência.
Tal proteção depende de uma ação mais ampla que atinja a estrutura das políticas públicas.
Assim, muito se discutiu sobre o depoimento especial, antes mesmo da vigência
da Lei 13.431/2017. O debate pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) começou
em 2007, quando ainda era denominado depoimento sem dano. “Mediante várias questões,
tanto metodológicas quanto éticas, apresentadas por profissionais que atuavam no campo
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sociojurídico, o 36º Encontro Nacional, realizado em Natal (RN), em 2007, deliberou, pela
primeira vez, por estudar a metodologia de abordagem de crianças e adolescentes” (MÖLLER;
DINIZ, 2018, p. 1).
Assim que se iniciaram os projetos de implantação dessa metodologia, os assistentes
sociais foram chamados a participar e vários questionamentos foram apresentados aos
conselhos profissionais (Conselho Federal de Serviço Social – CFESS e Conselhos Regionais
de Serviço Social - CRESS).
No ano de 2008, o CFESS publicou documento demonstrando que esta metodologia
não é totalmente sem danos, pois o assistente social serve apenas como intérprete da fala dos
operadores do direito e a criança e o adolescente continuam a ser objeto de ação processual,
permanecendo assim a revitimização.
Posteriormente, em 2009, no 38º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS,
a categoria deliberou sobre a não participação nesse tipo de metodologia, denominada
depoimento sem dano. Ainda, nesse mesmo espaço, foi aprovada a Resolução 554/2009,
que dispõe sobre o não reconhecimento da inquirição de vítimas crianças e adolescentes
no processo judicial como atribuição e competência do/a profissional de Serviço Social. Esta
resolução continuou vigente até o ano de 2014, ocasião em que o mandado de segurança
impetrado pelo estado do Rio Grande do Sul, anulou os efeitos da resolução.
O que mais acalorou o debate, no entanto, foi a aprovação da Lei 13.341/2017.
Após a lei passar a vigorar, muitos profissionais assistentes sociais, principalmente os que
atuam no campo sociojurídico, começaram a ser pressionados a participar de capacitações
e designados a implantar e realizar o depoimento especial, sob pena de responderem a
processos administrativos caso se negassem.
Porém, relacionado à matéria de intervenção do Serviço Social, não há qualquer
indicativo de que o assistente social deva realizar inquirição ou oitiva de qualquer pessoa.
O objeto de estudo e trabalho do assistente social é a questão social e suas expressões na
sociedade. Fávero (2018, p. 68) diz que o trabalho do Serviço Social no campo sociojurídico
assume “a dimensão investigativa da profissão; estabelecer relação entre a expressão
concreta da questão social com a qual se depara no dia a dia e sua construção histórico-social,
inserindo-a no campo dos direitos humanos.”
Diferentemente dos operadores do Direito, o assistente social não possui a
atribuição de responsabilização penal, ainda que atue em órgãos de justiça. Mesmo nestes
espaços, o assistente social trabalha na perspectiva da proteção social, da garantia de direitos
e ampliação da cidadania dos sujeitos.
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Garantir o direito e a proteção integral das crianças e adolescentes através
do depoimento especial se desvincula dos princípios profissionais do assistente social,
considerando que “o Sistema Judiciário brasileiro é tido como instituição formal, hostil e
rígida, dirigida a adultos, recaindo sobre a criança ou ao adolescente, vítima de violência
sexual, o estigma de objeto da peça processual, tornando-se verdadeiros meios de prova”
(HOFFMEISTER, 2016, p. 139). Quando o assistente social faz parte desse tipo de metodologia,
precisa ter ciência de que é um meio de oitiva que não isenta a criança ou adolescente de
reviver a dor pela qual passou. “Se, por um lado, o Estado viola os direitos dessa criança
e adolescente submetida ao depoimento judicial, por outro, os técnicos fazem parte desta
violação de direitos” (HOFFMEISTER, 2016, p. 140).
Diante da realidade brasileira, da necessidade de enfrentamento da violência
cometida contra crianças e adolescentes e, considerando as prerrogativas da profissão de
assistente social, foi que o CFESS se posicionou contrário ao depoimento especial. Existem
notas técnicas emitidas a esse respeito e vasto material embasado nos pressupostos éticoprofissionais que mostram o quão inadequado é submeter crianças e adolescentes a essa
revitimização, verdadeira violência institucional travestida de proteção, tendo finalidade de
responsabilização penal.
O principal argumento dos defensores para que o depoimento especial seja
realizado por assistentes sociais e psicólogos é a humanização do judiciário e a redução dos
danos causados pela oitiva tradicional. Ocorre que a humanização do judiciário não se resume
apenas a atos específicos de apuração de violência, mas uma política institucional que atinja
operadores do direito e todos os servidores.
Souza (2018, p. 239), promotor de Minas Gerais, afirma que “pela forma carinhosa
como crianças e adolescentes são tratados ( por psicólogos e assistentes sociais) perante o
sistema de justiça, duvidamos que recusassem nas gélidas e formais audiências, a proteção
pessoal e humanizada destes profissionais.”
Nos depoimentos especiais, não se deseja a realização das escutas terapêuticas,
tão necessárias na proteção, porém proteger as vítimas e testemunhas das
eventuais violências institucionais no sistema de justiça criminal com a presença
de psicólogos e assistentes sociais. [...] Se os danos podem existir, é verdade, a
dinâmica do depoimento especial, segundo a nova lei e como já era praticado,
explicitamente reconhece a existência da revitimização e busca, com o auxílio da
psicologia e da assistência social, simplesmente reduzir os efeitos negativos do
comparecimento de crianças e adolescentes nas varas e tribunais (SOUZA, 2018,
p. 243).
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Com a Lei 13.431/2017, as prerrogativas éticas e profissionais dos assistentes
sociais são reduzidas, pois os profissionais são apenas facilitadores da metodologia,
principalmente quando se salienta que a mera presença dos profissionais já é garantia
de humanização. Ao invés de se aprimorar o Sistema de Garantia de Direitos em favor de
crianças e adolescentes, se desloca de forma messiânica, a tarefa da proteção das crianças
e adolescentes vítimas de violência para o profissional do Serviço Social. “A lei, na realidade,
é um pedido de socorro das partes, dos juízes de direito e das vítimas para que sejam
protegidas pelos profissionais da Psicologia e da Assistência Social” (SOUZA, 2018, p. 248).
Outra justificativa é exatamente a dificuldade de responsabilização dos autores de
violência contra as crianças, principalmente no que se refere à violência sexual. Isso ocorre
por conta da dificuldade de se produzir provas que estejam em acordo com o rigor científico.
“Dificilmente, dada a própria natureza “às escondidas” da prática dos crimes sexuais, poucas
diligências policiais diversas são produzidas, limitando-se na maior parte das vezes, realmente
na oitiva da vítima e parentes dos membros do núcleo familiar” (SOUZA, 2018, p. 251).
O que a categoria profissional reflete é que durante todos esses anos não foram
pensadas formas aprimoradas das investigações. Desse modo, se transfere o ônus da prova
para as crianças e os adolescentes, desconsiderando que, em grande parte das vezes, o autor
da violência convive no mesmo núcleo familiar e/ou social desta criança.
Para Azambuja (2011, p. 168), a criança, que já foi exposta a uma situação de
violência, passa da condição de vítima à condição de testemunha chave da acusação. Com
seu depoimento em juízo, acaba repetindo a experiência traumática que vivenciou. Mas, para
a justiça criminal, a situação e o sofrimento da criança pouco importam, desde que possa,
através da inquirição, produzir a prova que não foi viabilizada através de outros instrumentos
técnicos disponíveis.
Inclusive Souza (2018, p. 247) confirma tal condição afirmando que “o primeiro
compromisso dos juízes de direito e promotores de justiça é com a verdade real, sob o plano
jurídico, independente da gravidade dos fatos e/ou características dos autores. Os profissionais
do Direito normalmente empenham-se em esclarecer os fatos.”
Sobre a busca da verdade a qualquer custo, Potter (2018, p. 108), vai mais além,
quando afirma que “os operadores do Direito buscam incessantemente a verdade dos fatos,
através de equivocadas abordagens para investigar a hipótese de crime e nessa busca
esquecem que estão lidando com a vida de seres humanos.”
O despreparo dos operadores do Direito desde seu processo de formação
acadêmica, passando pela falta de esforço institucional para prepará-los para o depoimento
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especial de crianças e adolescentes é uma das justificativas para que se transfira esta oitiva
para os profissionais da Psicologia e do Serviço Social. Se propaga que o depoimento especial
é uma ação multidisciplinar. Porém, Nascimento (2012, p. 95) reflete que
[...] a despeito de todas as juras de que se trata de um empreendimento
multidisciplinar, a vontade de diálogo do Direito com a Psicologia e com o Serviço
Social parece insincera. O que se persegue, com a utilização de psicólogos e
assistentes sociais no papel de “intérpretes” do discurso da criança e do adolescente,
aparentemente, é o desiderato de se produzir uma prova incontestavelmente
veraz, gravado por uma espécie de selo científico de autenticidade.

Rosa (2010, p. 172) questiona se realmente é necessário que crianças e adolescentes
sejam submetidos a oitivas e se não existiriam outros recursos na Justiça criminal para
responsabilização dos ofensores. Em sua análise, conclui que “sim, há toda uma gama de
procedimentos capazes de apontar os sintomas do ocorrido, sem que haja necessidade de uma
audiência.”
A realização de estudo social sobre a situação da criança/adolescente vítima de
violência é defendida pela categoria dos assistentes sociais como contribuição da profissão no
enfrentamento e entendimento do fenômeno da violência contra a população infanto-juvenil.
O estudo social pode ser um instrumento que contribui para o acesso e a garantia de direitos.
A realização do estudo social, [...] é uma das competências do assistente social,
conforme estabelecido na Lei n. 8.662/93, que regulamenta a profissão, e
acontece no dia a dia, no ‘chão’ concreto da execução do trabalho, no qual se
estabelece face a face a relação assistente social e sujeito(s) que demanda( m) a
ação (FÁVERO, 2012, p. 171).

Netto (2009, p. 695) ressalta a importância do domínio do estudo social, considerado
por ele como
o [...] principal instrumento de trabalho, que é a capacidade de análise crítica das
situações concretas que se apresentam no cotidiano profissional, no interior da
dimensão investigativa que deve permear a intervenção, [...] uma visão global
da dinâmica social concreta, [...] a apropriação crítica do conhecimento existente
sobre o problema específico com o qual se ocupa.

Na mesma linha de pensamento, a procuradora do estado do Rio Grande do Sul,
Azambuja (2009, p. 59) propõe:
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Substituir a inquirição da criança vítima de violência sexual intrafamiliar pela
perícia psicológica e/ou psiquiátrica, por meio de profissionais especializados na
área da infância, aliada a outros elementos de prova, como o estudo social e a
avaliação do próprio abusador (via de regra poupado até mesmo de uma criteriosa
avaliação), é o caminho capaz de assegurar à criança a proteção integral. (grifado
pela autora).

Assim, fica evidenciado que o estudo social realizado no contexto de vida das
crianças e adolescentes vítimas de violência é instrumento de trabalho fundamental na ação
interdisciplinar. “Da mesma maneira, poderá contribuir, diretamente, enquanto subsídio às
decisões judiciais relativas a medidas protetivas e, à análise das medidas penais (cabíveis ou
necessárias) no âmbito da justiça criminal” (FÁVERO, 2012, p. 174).

3.1 Depoimento Especial em Santa Catarina e o Assistente Social
A implantação do Serviço Social no Tribunal de Justiça de Santa Catarina se deu
no ano de 1970. Desde então, a profissão ampliou sua atuação dentro do Poder Judiciário
catarinense e hoje existem mais de 200 profissionais lotados em todas as Comarcas do estado.
A instituição descreve como atribuições da categoria: “Atividades relacionadas
com o auxílio, orientação, coordenação, mobilização, articulação, planejamento, cooperação,
estudo social, perícia social, mediação familiar e demais atividades sociojurídicas pertinentes
à profissão, com os servidores do Judiciário e os usuários da Justiça. Atuar como conciliador
ou mediador, por designação da autoridade judiciária a que estiver subordinado.” (Gabinete
da Presidência / TJ-SC, 2013)
É importante observar não se tratar de atribuição do assistente social a participação
em oitiva ou inquirição de parte de processo, seja adulto ou criança. Os processos de trabalho
do assistente social no Judiciário catarinense produzem elementos analíticos e de mobilização
e cooperação, todos contribuindo com a defesa de direitos, em nenhum momento remetendo
à punição ou responsabilização.
Conforme a Resolução conjunta GP/CGJ nº 8 de 24 de setembro de 2018, que
“dispõe sobre o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas
de violência realizado no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina e dá
outras providências”, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina define como deverá ocorrer
a implantação e operacionalização da coleta do depoimento especial. No seu artigo 4º, §1º
esclarece que: “somente os ocupantes dos cargos de assistente social, psicólogo ou oficial
da infância e juventude poderão participar da capacitação para a realização do depoimento
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especial.” Desse modo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina ignora e/ou desconsidera o
posicionamento e o debate das categorias profissionais em questão.
A CEIJ (Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude), órgão vinculado ao Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, foi designada como unidade responsável pela estruturação do
depoimento especial nas Comarcas do estado, tendo como primeira etapa da implantação a
capacitação dos servidores. A CEIJ publicou em dezembro de 2018 o Relatório de Atividades
2018, elencando que a maioria das ações realizadas durante o ano ocorreu em função da
implantação do depoimento especial em todas as Comarcas do estado de Santa Catarina.
Foram oferecidas duas capacitações para Magistrados, intitulada “Atuação dos magistrados
no contexto do depoimento especial com crianças e adolescentes”.
Em 2018, também foram oferecidas 5 edições do curso “Entrevista Investigativa
aplicada ao Depoimento Especial”, direcionado a psicólogos, assistentes sociais e
oficiais da infância e da juventude do Poder Judiciário catarinense. O programa de
capacitação é destinado à formação destes profissionais acerca dos fundamentos
científicos das boas práticas de entrevista investigativa com testemunhas e
vítimas, utilizando uma metodologia teórico-prática que segue os parâmetros
internacionais de capacitação de profissionais em técnicas de entrevista para a
escuta de testemunhas e vítimas de situações das mais diversas naturezas (CEIJ,
2018, p. 27).

Concomitante às capacitações, se estruturaram as salas, equipadas com
equipamento audiovisual, tendo em vista que todos os depoimentos deverão ser gravados e
anexados ao SAJ (Sistema de Automação do Judiciário).
A CEIJ ainda realizou um evento denominado “Seminário Interinstitucional sobre
o Depoimento Especial: a Lei 13.431/2017 e seus desdobramentos em Santa Catarina”. Tal
evento foi realizado para o público em geral e o assunto foi abordado de forma unilateral,
trazendo opiniões favoráveis a tal metodologia, não havendo espaço para o contraponto.
Mais recentemente, sem consulta às respectivas associações de assistentes sociais
e psicólogos do Poder Judiciário de Santa Catarina, foi firmado um Termo de Cooperação
entre o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), o Ministério Público e a Polícia Civil,
no dia 02 de julho de 2019, na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O documento
define a parceria dos órgãos na implementação da Lei n. 13.431/2017 (MEDEIROS, 2019).
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3.1.1 Limites na Prática do Depoimento Especial em Santa Catarina
Principalmente profissionais da categoria dos psicólogos do quadro efetivo de
servidores do Poder Judiciário catarinense são os precursores na inserção da metodologia
do depoimento especial no estado. Um dos profissionais, lotado na Vara de Violência da
Comarca da Capital, começou a aplicar técnicas da Entrevista Investigativa nos atendimentos
realizados a crianças e adolescentes que haviam sofrido violência sexual.
Assim, quando a Lei 13.431/2017 entrou em vigor, o Tribunal de Justiça, através
da CEIJ, buscou o conhecimento técnico deste profissional para se pensar a implantação
do depoimento especial em Santa Catarina. Ocorreram as primeiras capacitações para
magistrados e servidores, que foram ministradas pela psicóloga e professora Lilian Stein.
Desse modo, em Santa Catarina o depoimento especial está sendo implantado
baseado nos princípios da entrevista investigativa.
Maria (2019) em aula sobre o assunto, informou que na entrevista investigativa
“o método básico não é a pergunta, é a escuta. O relato livre é o coração da entrevista
investigativa, onde demonstra o respeito à pessoa e sua memória é mais preservada, pois
existem menos interrupções.”
Explicou ainda que a entrevista investigativa não se aplica a qualquer situação.
Para análise de contextos não se aplicaria, por exemplo. Precisa ter um evento episódico.
Ela serve para entrevistar vítimas e testemunhas, pois seu objetivo é resgatar e preservar a
recordação dos fatos da forma mais realista do que aconteceu. “O tempo transcorrido é um
inimigo grandioso nesse tipo de avaliações – de abuso sexual” (MARIA, 2019).
Ao se questionar o motivo de ser denominada entrevista investigativa, respondeu
que é “no sentido de conhecer uma dada realidade. Levantar hipóteses, alternativas.” (Maria,
2019)
O depoimento especial baseado nessa metodologia implica “propor uma escuta e
não uma inquirição. É romper com o instituído, trazendo uma nova proposta. O objetivo é a
obtenção de dados fidedignos” (MARIA, 2019).
Em Santa Catarina o depoimento especial vem sendo realizado por psicólogos,
assistentes sociais e oficiais da infância e juventude. A criança/adolescente fica sozinha com
o profissional em sala que não traga nenhum tipo de distração ou estímulo sonoro e/ou visual
e o profissional conduz a “escuta” baseado nos protocolos adequados. Com antecedência,
promotores e advogados encaminham os quesitos a serem respondidos e o profissional tem a
autonomia de recusar determinado quesito que seja inadequado à criança. A oitiva é gravada
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e anexada aos autos do processo, podendo inclusive ser utilizada em outros processos que
não necessariamente o criminal.
A proposta da CEIJ é que somente “os profissionais que desejam irão realizar o
depoimento especial”. Porém, na prática não é o que vem ocorrendo. Em reuniões de grupos
regionais de assistentes sociais associadas à Associação Catarinense dos Assistentes Sociais
do Poder Judiciário – ACASPJ, vem se discutindo de forma tímida que assistentes sociais,
quando único profissional atuando na Comarca, estão sendo coagidos de forma velada pelos
superiores hierárquicos a se capacitarem para realizar o depoimento especial.
Parte dos profissionais assistentes sociais do Poder Judiciário catarinense considera
o depoimento especial como protetivo às crianças e adolescentes. Essa temática não foi
discutida, problematizada e encampada pela Associação Catarinense dos Assistentes Sociais
do Poder Judiciário (ACASPJ). Assim, aqueles que não desejam realizar o depoimento especial
acabam tendo que realizar o enfrentamento individualmente, baseados nos princípios éticos
da profissão, sem articulação coletiva dos profissionais dentro do Poder Judiciário.
Porém, mesmo os defensores da metodologia reconhecem as dificuldades e
limitações do depoimento especial que já estão ocorrendo. Há queixas da falta de entendimento
dos magistrados e promotores, embora ainda aconteçam várias capacitações específicas para
operadores do Direito referente a essa temática.
Em diversas Comarcas está acontecendo junção das técnicas da entrevista
investigativa a outras, de forma a criar um depoimento especial “híbrido”, resultando em vários
equívocos em sua realização. Outros magistrados insistem que o depoimento especial ocorra
em tempo real o que, segundo Maria (2019) é inadequado, pois “favorece a revitimização
secundária’’.
Crianças muito pequenas estão sendo ouvidas através do depoimento especial,
pois a lei preconiza tal prática, o que os próprios técnicos responsáveis pela inquirição não
recomendam. Em uma comarca do interior do estado, uma criança de apenas três anos de
idade foi ouvida em duas ocasiões através do depoimento especial, simplesmente porque ela
sussurrava. A justificativa para repetir o procedimento foi o fato de o som ter ficado muito
baixo. Lopes e das Virgens (2016, p. 202), em crítica enfática à Lei 13.431/2017 dizem que
[...] deveria estar garantido que sequer fosse cogitado o depoimento de crianças
vitimizadas na primeira infância, quiçá até os 11 anos, quando a vulnerabilidade e
a dificuldade em lidar com a violência podem deixar marcas mais profundas pela
impossibilidade verbal e fragilidade emocional da vítima.
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Maria (2019) expõe que “o depoimento especial não pode ser o único procedimento
no processo criminal. Ele não substitui e nem se equipara a uma avaliação psicológica ou
estudo social.” No entanto, é comum que nos processos criminais em trâmite em que foi
realizado o depoimento especial, nenhuma outra providência ou intervenção por parte da
equipe técnica seja determinada.
Para conhecer como está acontecendo a implantação do depoimento especial no
estado de Santa Catarina, optou-se por realizar uma pesquisa com os técnicos assistentes
sociais, psicólogos e oficiais da infância e juventude. Esta pesquisa foi elaborada na forma
de um questionário que continha quatro perguntas. O questionário foi encaminhado através
do e-mail institucional das referidas categorias profissionais. Continha um texto explicando o
objetivo da pesquisa e que respondê-lo era opcional, garantindo-se o sigilo de todos os que
optassem por responder. O prazo para respostas foi compreendido entre junho e julho do ano
de 2019. A análise das respostas foi através do método de análise quantitativa de conteúdo.7
Aproximadamente, oitenta comarcas estão em processo de implantação do
depoimento especial, conforme informações da CEIJ. Profissionais de sessenta comarcas
catarinenses responderam à pesquisa enviada. Em vinte, a implantação do depoimento
especial está em fase de início, aguardando capacitação ou alguma outra providência. Em
apenas dez, a sala do depoimento especial tinha sido implantada nos moldes propostos.
Mesmo assim, ainda que as salas e os equipamentos não estejam devidamente instalados
e funcionando, metade das comarcas pesquisadas – trinta – já realiza o depoimento especial
em sala inadequada ou destinada para alguma outra função. Em uma das comarcas a oitiva
da criança ainda ocorre na sala de audiências de forma tradicional e a assistente social é
chamada a acompanhar o depoimento.
Em 21 comarcas, o tipo de violência especificado para o uso do depoimento especial
restringe-se aos crimes sexuais, excluindo-se as demais tipificações que a lei trouxe.
Uma das pessoas pesquisadas informou que realizou capacitação de forma
compulsória para realizar o depoimento especial. Embora não deseje realizar a oitiva, está
sendo pressionada. Das comarcas em que a metodologia ainda está em implantação, metade
dos pesquisados (dez) informou sentir insegurança e receio em realizar o procedimento.

Método específico de coleta de dados que capta as características isoladas do texto organizando partes dele em categorias
(BORTZ; DÖRING, 2006, p. 149).
7
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percorrida a reflexão sobre a implantação da metodologia do depoimento especial,
método de inquirição da criança ou adolescente sobre a violência sofrida, especialmente o
abuso sexual, num contexto em que a ideologia do Estado penal se sobrepõe à defesa da
proteção social, esboçamos algumas considerações finais.
Esta metodologia não evita a revitimização de crianças e adolescentes, sendo
uma atividade punitivista travestida de proteção. O depoimento especial propicia à criança
recordar uma violência sofrida anteriormente – na maioria das vezes muito tempo depois
de ocorrida, dada a morosidade do andamento processual – com a expectativa de detalhes
vívidos e fidedignos. Assim,
[...] em primeiro lugar, a criança e/ou adolescente foi submetida/o a uma situação
em que foi tratada como objeto da satisfação sexual do/a abusador/a e, em
segundo lugar, a criança e/ou adolescente passa a ser tratado/a como objeto para
a satisfação dos objetivos da persecução penal (MOLLER; DINIZ, 2018, p. 13).

É importante salientar que crianças e adolescentes figuram nos processos judiciais
em meio a uma gama de situações que vivenciam e exigem resposta judicial, como por
exemplo: disputas de guarda, acolhimento institucional, audiência concentrada, apuração de
ato infracional, e tantas outras. É interessante pensar o motivo pelo qual está se pensando
a proteção somente nos casos em que são vítimas e precisam ser ouvidas em juízo. Mas
nos demais casos não são ouvidas pessoalmente em juízo, excetuando-se algumas poucas
situações, avaliadas caso a caso. Não deveriam igualmente opinar sobre sua colocação em
família substituta, em como percebem o litígio dos genitores, entre outras questões que lhe
dizem respeito diretamente? A condição de vítima não propicia protagonismo a estes sujeitos.
Qual proteção se quer e se busca?
Defensores do depoimento especial pregam que a criança deve ser ouvida
pessoalmente em juízo, pois isso é considerar sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento. Mas então por que ela é ouvida por um técnico assistente social ou psicólogo
e não pelo próprio magistrado? A justificativa é que estes técnicos têm melhor preparo para
trabalhar com crianças e adolescentes. Mas não é pelo fato de trabalharem com esta parcela
da população que devem realizar atividade alheia à sua formação e qualificações profissionais.
Fragilidades na formação das mais diversas profissões com as quais assistentes
sociais se relacionam não autorizam que esses profissionais passem a realizar atividades
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que não possuem qualquer relação com sua formação profissional, com suas atribuições e
competências. As competências e atribuições de assistentes sociais estão relacionadas à
garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Atuam em uma esfera de extrema relevância
social, sendo inadequado requerer que reduzam tempo do exercício de suas funções, para
realizarem procedimento estranho à profissão.
O questionário respondido por profissionais de sessenta comarcas do estado de
Santa Catarina indica que a metodologia do depoimento especial serve apenas como rito
processual, o que Alexandre Morais da Rosa (2010, p. 172) denomina como “espetáculo
do bem”. Ele conclui que no processo penal existem outras maneiras de se garantir a
responsabilização do ofensor sem que a criança ou o adolescente precise repetir e recordar o
sofrimento pelo qual passou. A proteção da criança não pode se resumir à responsabilização
do agressor, pois o fenômeno da violência é muito mais complexo e multifatorial.
O depoimento especial não garante proteção efetiva e nem a necessária
articulação do Sistema de Garantia de Direitos - SGD. Este sim, se fortalecido e integrado,
poderia oferecer a prioridade absoluta na proteção dos direitos fundamentais de crianças
e adolescentes. É importante pensar a que se destina a existência de cada um dos atores
desse sistema e o papel de cada um deles, para articular as ações eficazes à proteção das
crianças e adolescentes.
Por fim, no que se refere à inserção do assistente social na realização do
depoimento especial no Poder Judiciário de Santa Catarina, ainda é cedo para concluir como
está acontecendo, tendo em vista que ainda está em processo efetivo de implantação. O
fato é que mesmo aqueles profissionais que apoiam o depoimento especial se sentem ainda
inseguros para realizar de forma adequada esta oitiva.
Resgatando o histórico da profissão no Poder Judiciário catarinense, é importante
concluir que o depoimento especial é metodologia em que o assistente social não deve estar
inserido, sob pena de esvaziamento de suas funções profissionais e de confronto com o
projeto ético-político da profissão.
A maneira pela qual o assistente social poderá contribuir com a proteção de
crianças e adolescentes no Poder Judiciário catarinense é no sentido de apontar alternativas
e construir estratégias para mudança da cultura instituída de coisificação da infância. Podem
apontar aos magistrados as medidas a serem tomadas para o pleno desenvolvimento de
crianças e adolescentes, quando identificadas ausência de serviços, sua insuficiência ou
precariedade, demonstrando como causam prejuízos ao atendimento de seus direitos
fundamentais. É necessário frisar que, durante seu trabalho, assistentes sociais no Poder
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Judiciário não precisam se deter na mera emissão de opinião ao juízo, mas também podem
realizar orientações aos sujeitos e aos demais atores do Sistema de Garantia de Direitos, o
que indica o caráter pedagógico e preventivo de novas situações de violação de direitos.
Assistentes sociais no Poder Judiciário catarinense, ao se deslocarem para a
realização do depoimento especial, irão ignorar suas atribuições e competências e negar o
trabalho que deveria ser considerado prioritário, que é a proteção de crianças e adolescentes
e o atendimento de suas necessidades.
É indispensável ao assistente social retornar aos aspectos teórico-metodológicos,
ético-políticos e técnico-operativos da profissão, a fim de restabelecer a articulação com o
conteúdo profissional que os orienta. O projeto profissional é de um Serviço Social crítico,
que almeja uma nova ordem societária. Assim, não se pode desvincular a análise sobre o
depoimento especial de uma leitura da sociedade em que vivemos atualmente, em que há um
alargamento do Estado penal em detrimento do Estado social. Portanto, há que se considerar
a repercussão desse contexto na vida da população e no cotidiano da prática profissional dos
assistentes sociais.
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VOZES QUE AINDA ECOAM: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
NOS MUNICÍPIOS QUE ABRANGEM A COMARCA DE
CAMPO BELO DO SUL/SC1
VOICES THAT STILL ECHOING: VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE
CITIES OF CAMPO BELO DO SUL DISTRICT
Viviane Batista de Moraes2
RESUMO
O presente artigo visa dar visibilidade à violência contra a mulher, por meio dos números de
denúncias realizadas por suas vítimas, no período de 2015 a 2018, nas delegacias de polícia
dos municípios que abrangem a Comarca de Campo Belo do Sul. Somados, foram analisados
219 Boletins de Ocorrência relacionados aos crimes de violência contra a mulher; de ameaça
contra à Mulher, homicídio, calúnia, dano material, injúria, lesão corporal dolosa, difamação
e estupro, utilizando-se como fonte de Pesquisa para a obtenção de tais dados, a análise
dos Boletins de Ocorrência de Violência Doméstica no período de 2015 a 2018 extraídos do
Sistema Integrado de Segurança Pública – SISP. Através desta análise, procuramos identificar
o perfil relacionado à idade, estado civil, escolaridade, profissão e local de moradia das
vítimas, dando visibilidade às ocorrências por elas registradas. O presente estudo se justifica
pela insuficiência de dados das vítimas de violência contra a mulher no âmbito na Comarca
de Campo Belo do Sul e, neste sentido, demonstra a relevância social e acadêmica do tema.
A partir dessa identificação, pretende-se criar um protocolo de atendimento às vítimas e seus
dependentes juntamente com a Rede de Apoio dos municípios de Capão Alto, Cerro Negro e
Campo Belo do Sul.
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Delegacias especializadas da mulher. Judicialização
das relações sociais. Lei Maria da Penha. Comarca do Campo Belo do Sul.
Artigo apresentado ao curso de pós-graduação em Gestão Interdisciplinar e de Conflitos no Judiciário Contemporâneo 2018, sob a orientação da professora Dalila Maria Pedrini, doutora em serviço social, com área de concentração em políticas
sociais e movimentos sociais pela PUC/SP.
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ABSTRACT
This article aims to give visibility to the violence against women, through the numbers of
denunciations made by the victims, in the period from 2015 to 2018 in the police stations of
the cities that comprise the Campo Belo do Sul District. A total of 219 Denunciations Bulletins
were analyzed related to crimes of violence against women; of threat against them, homicide,
slander, material damage, injury, intentional bodily injury, defamation and rape, using as source
of Research to obtain such data, analysis of the Domestic Violence Report from 2015 to 2018
extracted Integrated Public Security System – SISP (in portuguese). Through this analysis, it
seek to identify the profile related to the victims’ age, marital status, education, profession
and place of residence, giving visibility to the events recorded by them. The present study
is justified by the insufficient data on victims of violence against women in the scope of the
Campo Belo do Sul District and in this sense demonstrates the social and academic relevance
of the theme. Based on this identification, the intention is to create a protocol to assist victims
and their dependents together with the Support Network of the cities of Capão Alto, Cerro
Negro and Campo Belo do Sul.
Keywords: Violence against women. Specialized police stations for women. Judicialization of
social relations. Maria da Penha Law. Campo Belo do Sul District.

INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher há muito é tema de discussões, estudos e reflexões. É
um fenômeno complexo, relacionado, principalmente, ao modo pelo qual a sociedade constrói
e reconstrói as funções e os papéis femininos e masculinos. Muitas vezes é silenciada, o que
lhe confere pouca visibilidade social.
No Brasil, a violência nas relações conjugais tem sido objeto de crescente denúncia
junto à polícia civil, ao Judiciário e aos órgãos públicos de assistência social, educação e
saúde. Contudo, as ações de enfrentamento têm sido insuficientes para redução dos números
de casos que chegam às instituições responsáveis pela proteção da mulher. De acordo
com o Mapa da Violência contra a Mulher 2015 3 , a violência física, psicológica, sexual e o
WAISELFISZ Júlio Jacobo. Mapa da violência 2015: Homicídios de Mulheres no Brasil. 1ª Edição. Brasília/DF. 2015.
Disponível em: flacso.org.br/?p=13485
3
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assassinato ainda estão presentes no dia a dia de muitas mulheres brasileiras. Segundo esse
documento (WAISELFISZ, 2015, p. 10-11), de 1980 a 2006 (anterior à Lei n. 11.340/2006),
o crescimento do número de homicídios de mulheres foi de 7,6% ao ano; a partir da lei teve
uma redução no período de 2006 a 2013, reduzindo para 2,6% ao ano. Contudo, esse mesmo
documento ( p. 13) menciona que em 2003 e 2013, o número de mulheres assassinadas
passou de 3.937 para 4.762, crescimento de 21,0% na década. Essas 4.762 mortes, em
2013, representam 13 mulheres mortas por dia.
Portanto, pesquisar sobre a violência contra a mulher na Comarca de Campo Belo
do Sul/SC e em Cerro Negro/SC e Capão Alto/SC, municípios que compõem essa comarca,
é dar visibilidade à situação de violência vivenciada pelas mulheres desses três municípios.
Para tanto, elaborou-se o seguinte objetivo: identificar a violência contra a mulher, o número
de ocorridos no período de 2015 a 2018 nos municípios que integram a comarca de
Campo Belo do Sul/SC, por meio de consulta aos Boletins de Ocorrência – BO. A pesquisa é
quanti-qualitativa, de modalidade exploratória. Será utilizada a análise documental e, como
referência teórica, autores que discutem a violência contra a mulher nas relações conjugais.
As categorias analisadas serão violência contra a mulher, judicialização das relações sociais e
Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.
Trata-se de estudo descritivo de abordagem qualitativa tendo como campo de
investigação os municípios que abrangem a Comarca de Campo Belo do Sul, no qual se buscou
identificar as tipificações das ocorrências policiais registradas pelas respectivas vítimas, quais
as predominantes nos respectivos municípios, destacando o perfil destas vítimas de violência.
No decorrer do trabalho será pontuada a contextualização da violência, destacando-se a criação
das primeiras delegacias especializadas. O principal referencial teórico serão os estudos de
Guita Grin Debert e Maria Filomena Gregori, desenvolvidos pelo Núcleo de Estudos de Gênero
da UNICAMP/Pagu.
Também será dada ênfase aos avanços e efetivação da Lei n. 11.340/2006 – Lei
Maria da Penha - LMP e ao caminho para implementação de uma política de enfrentamento
da violência contra a mulher, tecendo-se considerações acerca desta mesma lei. Ainda serão
demonstrados e analisados os números da violência contra a mulher nos municípios que
abrangem a comarca de Campo Belo do Sul/SC (Campo Belo do Sul, Capão Alto e Cerro
Negro) e o perfil das mulheres que sofrem e denunciam a violência.
A prevenção deve começar cedo, educando-se e trabalhando-se com os jovens,
promovendo-se relacionamentos respeitosos e igualdade de gênero. Trabalhar com jovens é
a “melhor aposta” para um progresso mais rápido e sustentado na prevenção e erradicação
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da violência de gênero. Embora as políticas e intervenções públicas geralmente ignorem esse
estágio da vida, é um momento crítico em que os valores e normas em torno da igualdade de
gênero são forjados (ONU MULHERES, 2019).

1 CONTEXTUALIZANDO A VIOLÊNCIA E AS PRIMEIRAS
DELEGACIAS ESPECIALIZADAS
A violência sempre foi retratada e caracterizada como um fenômeno social
e histórico. Trata-se de um fenômeno que percorre a história da humanidade e tem suas
raízes nas organizações das sociedades patriarcais e hierárquicas. É no ambiente familiar
que se constroem relações marcadas por fortes vínculos, por relações intensas de afeto; mas,
simultaneamente, nele se estabelecem relações de acirrados conflitos, que podem causar
irreversíveis danos (físicos, emocionais) entre seus membros.
Analisa-se que a submissão e a violência contra as mulheres acontecem desde a
antiguidade. Segundo Barin (2016, p. 31):
Embora a origem da violência doméstica remonte à gênese das relações humanas,
ainda hoje suas causas são discutidas, existindo diversos modelos teóricos
explicativos das razões originárias desta violência. A despeito da diversidade
teórica, comumente a gênese da violência doméstica contra as mulheres é atribuída
à desigualdade de gêneros, propiciada pela ancestral distribuição diferente
de papéis na sociedade, que ocasionou a proeminência social dos homens e a
distribuição das mulheres: ao homem cabia o espaço público, e à mulher, parcos
direitos e a subordinação ao patriarca ou marido [...]

Na República Velha (1889-1930), período de início da industrialização e
urbanização do Brasil, se consolidaram os coronéis, que pautaram seu poder na violência
contra as populações do campo; a desigualdade social e a pobreza aumentam a violência nos
centros urbanos e a perseguição aos partidos políticos. A partir de 1930, temos a Era Vargas,
período de consolidação da modernização brasileira, e a chegada desse personagem ao poder
demonstra que a violência também perpassa os meios utilizados para se chegar à presidência
da República: golpe (ANDRADE, 2018, s. p.).
Outro golpe ocorrerá em 1964 e perdurara até 1985, sendo marcado pela
potencialização e legitimação da violência do Estado ( perseguições e prisões políticas, fim
das liberdades individuais, cassação de mandatos, tortura, exílio, fim de partidos políticos),
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bem como pela resistência à ditadura: a luta armada. Ademais, durante a Ditadura Civil-Militar,
temos a favelização do Brasil, local em que se tornará comum a violência, além do início da
guerra contra as drogas, que proporcionará doses diárias de violência aos brasileiros. Na Nova
República, a violência não se apresentará de forma legitimada pelo Estado, uma vez que a
Constituição de 1988 – a Constituição Cidadã – pauta-se nos direitos humanos. Contudo,
com o neoliberalismo e as privatizações, esse período histórico é marcado pelos protestos e
a repressão violenta da polícia. Além disso, cresceu a desigualdade, a pobreza e a violência
(ANDRADE, 2018, s. p.).
Neste contexto, é necessário descrever os principais conceitos sobre violência.
Para Modena (2016), a violência não está longe de ninguém e traz o seguinte retrato:
A violência pode ser natural ou artificial. No primeiro caso, ninguém está livre da
violência, ela é própria de todos os seres humanos. No segundo caso, a violência é
geralmente um excesso de força de uns sobre outros. A origem do termo violência,
do latim, “violentia”, expressa o ato de violar outrem ou de se violar. Além disso,
o termo parece indicar algo fora do estado natural, algo ligado à força, ao ímpeto,
ao comportamento deliberado que produz danos físicos tais como: ferimentos,
tortura, morte ou danos psíquicos, que produz humilhações, ameaças, ofensas.
Dito de modo mais filosófico, a prática da violência expressa atos contrários
à liberdade e à vontade de alguém e reside nisso sua dimensão moral e ética.
(MODENA, 2016, p. 8).

Partindo da premissa de que a violência é contrária à liberdade e todos os cidadãos
são iguais perante a Constituição Federal (CF 1988), nesse viés, a violência gera preceitos
agravantes e contrários aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Vejam o que diz
a CF (1988), em seu art. 5º:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição; [...] (BRASIL, CF, 1988, art. 5º).

Tendo assim seus direitos garantidos pela CF, avanços dentro desta perspectiva
de igualdade e liberdade são estabelecidos desde há muito; porém, são necessárias novas
perspectivas de convivência social, principalmente referente à legislação, percepção e
tratamento relacionado à violência doméstica no Brasil.
Em relação à violência doméstica, Saffioti (2011, p. 61) pontua ainda que:
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Ela é mais ampla que a intrafamiliar ou simplesmente familiar, pois atinge nãoparentes moradores do domicílio. Porém, esta última abarca pessoas pertencentes
à mesma família e que, entretanto, podem viver em domicílios, municípios, regiões
e países muito distantes.

O fenômeno da violência contra a mulher pode ser de natureza física, sexual,
psicológica, moral, patrimonial, entre outras, e as mulheres podem sofrer várias formas de
violência ao mesmo tempo. O termo violência doméstica é empregado para designar aquela
que ocorre dentro do espaço da casa; a violência familiar refere-se àquela que ocorre entre os
membros da mesma família; violência conjugal para expressar agressões que ocorrem entre
parceiros íntimos ou ex-parceiros; e violência de gênero remete a todo tipo de violência contra
a mulher, amparada na depreciação do feminino (DEBERT; GREGORI, 2008).
No ambiente familiar se constroem relações marcadas por fortes vínculos, por
relações intensas de afeto; mas, simultaneamente, nele se estabelecem relações de acirrados
conflitos, que podem causar irreversíveis danos (físicos, emocionais) entre seus membros.
Segundo Pitanguy (2002) e Prates (2013, p. 11): “Há um salto fundamental quando essas
agressões passam a ser reconhecidas como formas de violência e, estas, como crime de
violações dos direitos humanos”.
Os significados atribuídos ao “ser homem” ou “ser mulher” devem ser radicalmente
entendidos a partir do contexto histórico e, por vezes, singularizados. Entender as ideias de
gênero a partir de um contexto histórico inclui apreender e contextualizar valores, idealizações
dos sujeitos sociais, entendendo que fatores e circunstancias sociais devem ser articulados
com as produções singulares, com a história de vida dos sujeitos, o que facilitaria entender
como cada pessoa vivencia e modifica as construções culturais a respeito do gênero, do
casamento, do sexo e das relações amorosas (BOCCA et al. 2016, p. 163).
Ao delinearem o impacto da diversidade das condutas existentes nas Delegacias
de Defesa da Mulher - DDMs, os autores pontuam que, mesmo sendo a “violência” contra a
mulher considerada assunto alusivo aos direitos humanos pela ONU desde a década de 1990,
inexistem informações seguras e atualizadas sobre o assunto, e os únicos dados disponíveis
são de 1988, do IBGE. Ademais, a inexistência de informação explicitou a fragilidade com
a qual as delegacias da mulher enfrentavam tal realidade; isso se torna mais visível quando
o interesse é por dados como idade e raça da população atendida. As autoras Guita Grin
Debert e Maria Filomena Gregori também identificaram a ampliação da atuação das DDMs,
que incluíram ao longo dos anos atribuições como apuração de delitos contra crianças e
adolescentes nas relações familiares, deslocando o foco dos direitos individuais da mulher
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para o espaço doméstico e familiar, o que, de alguma maneira, novamente retira a mulher
do centro do debate e das propostas. A questão racial também foi deixada em segundo
plano pelas DDMs, e uma das hipóteses possíveis levantadas pelas autoras seria a pressão
dos movimentos sociais, que no caso da “violência” contra a mulher sempre foram mais
expressivos, repercussão política e a sensibilidade social.
A partir das discussões, Debert e Gregori indicam três condições centrais das quais
dependem a confiabilidade das DDMs: a familiaridade dos agentes com a perspectiva de
gênero; a articulação das DDMs com os movimentos sociais e instituições criadas para a
defesa dos direitos da mulher e a importância das delegacias especiais no sistema da polícia
civil e, em especial, o respaldo dado a elas pelas Secretarias de Segurança Pública. Ao longo
da análise, procuram argumentar sobre a importância do último ponto, uma vez que a maioria
dos estudos e reflexões sobre as delegacias da mulher são realizados de maneira paralela à
violência urbana.
Como contribuições de Debert e Gregori para o tema deste artigo, destacase a necessidade de se agrupar e sistematizar informações das Delegacias de Defesa da
Mulher a fim de se ter dados para pesquisas que possam subsidiar propostas de alteração
de procedimentos e dinâmica institucional de trabalho. De mais a mais, elas apontam a
desarticulação entre as DDMs e como elas foram acumulando atribuições e mudando o
foco dos direitos individuais da mulher para o espaço doméstico e familiar, o que repercutirá
significativamente para a problematização de alguns pressupostos que fundamentaram a
maneira como os movimentos feministas pensavam e pensam a “violência contra a mulher”.
Neste sentido, o trabalho continua sendo atual, especialmente se observado o previsto na Lei
n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, onde a centralidade permanece na família e no espaço
doméstico, excluindo-se os conflitos no ambiente socioeconômico e político, e a “violência”
em razão de gênero, embora se perceba um avanço na Lei do Feminicídio n. 13.104/2015.
Os apontamentos trazidos pelas autoras propiciam o entendimento de que a
delegacia foi um avanço e uma necessidade para o sistema de garantia de direitos; contudo, ela
por si só não resolve a “violência” impetrada contra a mulher, conforme expectativa de alguns
movimentos sociais. O texto também instiga reflexão sobre a necessidade de discussões
ampliadas que levem em conta as especificidades dos conflitos relacionais. É possível, ainda,
problematizar a respeito das relações de poder, da subalternidade e desvalorização das DDMs
no interior do sistema de segurança pública, uma vez que os crimes são considerados de menor
potencial ofensivo. Por meio da pesquisa, nota-se que os agentes não operam de maneira
minimamente consensual; cada unidade se mantém isolada e agindo como entende ser uma
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delegacia especializada. Ademais, a atuação das delegacias, nos moldes apresentados, pode
contribuir com a judicialização das relações sociais, em especial nas famílias das classes
populares, reproduzindo normas e papéis que devem ser desempenhados pelos integrantes
destas famílias.
Nos dias atuais, o Brasil possui mais de 300 delegacias especializadas, em quase
todos os estados (DEBERT; OLIVEIRA, 2007). As delegacias têm diversas denominações:
Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Delegacia para a Mulher (DM), Delegacia Especializada
no Atendimento à Mulher (DEAM). Essas instituições se tornaram de grande importância;
pois, através do trabalho multidisciplinar de vários profissionais, aliado a implementações de
políticas públicas, tem sido empenhado esforço no intuito de prevenir e erradicar o fenômeno
da violência contra a mulher (SAGOT, 2007; SCHRAIBER et al., 2007).

2 AVANÇOS E EFETIVAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006 – MARIA DA
PENHA
A Lei Federal 11340/2006 foi criada e aprovada com o objetivo específico de
reduzir a violência doméstica no país. Sancionada em 7 de agosto de 2006 e posteriormente
implementada em 22 de setembro de 2006, é uma contribuição importante para um movimento
internacional de criminalização da violência contra as mulheres. (KIM, 2010). O nome da lei
é uma homenagem à brasileira Maria da Penha Maia, uma ex-vítima de violência doméstica.
(CHRISTOFARO, 2018).
De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 66% dos homens
brasileiros praticaram violência contra uma mulher em sua comunidade, e 70% das mulheres
brasileiras indicaram ter sofrido alguma forma de violência em um espaço público antes dos
24 anos de idade (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2017).
No início de 2017, um exame aprofundado da violência de gênero no Brasil
determinou que apenas um quarto das mulheres que sofrem violência pelas mãos de um
parceiro íntimo denuncia incidentes às autoridades (SPIELER, 2011). Apesar das fortes
evidências estatísticas que apontam para a violência generalizada contra as mulheres nos
lares brasileiros, poucas iniciativas legais existiam no Brasil para confrontar essa violência
sistemática contra as mulheres. Até 2009, o abuso doméstico poderia ser julgado pelo tribunal
se a mulher não fosse considerada “honesta” (KIM, 2010).
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Diante dos fatos mencionados acima, muitas das relações violentas ocorrem por
preconceitos ao gênero feminino, violência familiar e doméstica contra a mulher, entre outros.
Diante desses preconceitos arraigados no Brasil e em grande parte do mundo, tende a crescer
tais violências. Urgem medidas de restruturação de leis e também novas medidas para ações
mais céleres e que realmente funcionem no Brasil.
A cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no
Brasil. Segundo a Secretaria de Governo Federal, por volta de doze pessoas são vítimas de
feminicídio (assassinato de uma mulher cometido por razões de desprezo ou menosprezo ao
sexo feminino; crime de ódio) diariamente, e é contabilizado mais de meio milhão de casos de
estupro por ano no país, sendo que apenas 10% chegam à justiça. São dados como esses que
tornam o Brasil o quinto país no ranking mundial de violência contra a mulher (TUMA, 2018,
s.p.)
É fundamental a discussão sobre as diferenças entre masculino e feminino, que
vão além das diferenças biológicas (sexo), compreendendo-se que as desigualdades entre
homens e mulheres se constroem historicamente, na dinâmica relacional.
As diferenças biológicas entre as pessoas explicam e justificam os comportamentos
distintos na sociedade. Quando uma pessoa diz o que “é coisa de menina” e o que o
homem não deve fazer, não está apenas justificando comportamentos a partir da diferença
entre sexos, mas também ensinando como ela e toda a sociedade esperam que homens,
mulheres, meninas e meninos se comportem, limitando suas possibilidades de existir no
mundo. Analisa-se que as normas de gênero respaldam muitas situações de desigualdade
compreendidas como desigualdades de gênero. As diferenças percebidas entre o corpo
feminino e o masculino foram transformadas em desigualdades através de um processo
histórico cultural cujo resultado foi a naturalização de vários estereótipos de feminilidade e
masculinidade (OLIVEIRA, 2016, p. 10).
Historicamente, as mulheres foram relegadas a uma posição de inferioridade em
relação aos homens. No entendimento grego, o homem era considerado racional e ordeiro;
e seu oposto, a mulher, era irracional e desordeiro (NOGUEIRA, 2001). Nesta perspectiva, a
mulher era vista como “metade do homem”; existia em função do masculino e estava atrelada
à procriação. Além disso, as diferenças intelectuais e sexuais legitimavam sua condição de
inferioridade. O discurso científico da época reduzia as mulheres ao papel de mãe e esposa,
reforçando as desigualdades acerca do masculino e do feminino. Portanto, discutir violência
contra a mulher é abordar um histórico de lutas em busca de um reconhecimento e respeito
social até se alcançar a promulgação de uma lei exclusiva. Saffioti (2011, p. 69) considera que
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a introdução da perspectiva de gênero nos campos do conhecimento “propiciará a construção
de uma consciência crítica, sobretudo, nas mulheres, mas também nos homens, capaz de
conduzir a mudanças substanciais na direção de uma sociedade menos iníqua”.
Violência de gênero é o conceito mais amplo, abrangendo vítimas como mulheres,
crianças e adolescentes de ambos os sexos. No exercício da função patriarcal, os homens
detêm o poder de determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo
autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir o que se lhes apresenta como
desvio. Ainda que não haja nenhuma tentativa por parte das vítimas potenciais de trilhar
caminhos diversos do prescrito pelas normas sociais, a execução do projeto de dominaçãoexploração da categoria social “homens” exige que sua capacidade de mando seja auxiliada
pela violência. Com efeito, a ideologia de gênero é insuficiente para garantir a obediência das
vítimas potenciais aos ditames do patriarca, tendo esta necessidade de fazer uso da violência.
Nada impede, embora seja inusitado, que uma mulher pratique violência física contra seu
marido/companheiro/namorado. As mulheres como categoria social não têm, contudo, um
projeto de dominação-exploração dos homens. E isto faz uma gigantesca diferença. Com
relação a crianças e a adolescentes, também as mulheres podem desempenhar, por delegação,
a função patriarcal. Efetivamente, isto ocorre com frequência (SAFFIOTI, 2011, p. 115-116).
Entende-se que a violência contra a mulher é um fenômeno social complexo que
não se limita a uma determinada classe social ou sociedade; pelo contrário, atinge inúmeras
mulheres em todo o mundo e, para enfrentá-la, a Lei Maria da Penha prevê formação e
participação em grupos reflexivos dos homens envolvidos na autoria da violência; porém, o
que se retrata, na prática, é que a intervenção está voltada, na maioria dos casos, à punição.
Diante do exposto, é importante descrever a Lei Maria da Penha, visto que a
proposta de intervenção na construção de uma nova relação de gênero é uma realidade viável
e de grande importância quanto à violência contra a mulher, familiar, conjugal e doméstica
dentro do que é vivenciado atualmente no Brasil.
No caso de violência doméstica, por exemplo, Montenegro (2016, p. 191) descreve
que:
A pessoa que está sofrendo inúmeras consequências do sistema prisional é um
dos membros da própria família da mulher, que pode ser o seu pai, o seu filho, o seu
marido ou o pai de seus filhos, que, muitas vezes, após o cumprimento da pena,
voltará ao ambiente familiar, reproduzindo ainda mais violência. (MONTENEGRO,
2016, p. 191).

Diante disso, foram feitas muitas reivindicações presentes na agenda dos
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movimentos sociais feministas; embora tenham sido atendidas com a promulgação da LMP,
as definições de “violência doméstica e familiar” limitaram e mantiveram as relações da
mulher no espaço doméstico e familiar, o que, de alguma maneira, deixou em “segundo plano”
a definição de “violência” em razão do gênero, e com isso os relacionamentos no âmbito
socioeconômico e político não foram contemplados. No artigo 5º da LMP isso está evidente e
claro.
Em linhas gerais, a LMP limita as relações da mulher ao espaço doméstico e
familiar, mas isso não significava negar o resultado de uma incansável luta protagonizada
pelas próprias mulheres, que, após décadas pontuando a necessidade de uma lei específica,
conseguiram incluir a “violência contra mulher” no debate político e social, resultando na
promulgação da LPM; mas, pretende-se, apenas, pontuar os limites, as possibilidades e as
ambiguidades de uma lei que “nasce para coibir a violência doméstica e familiar contra a

mulher”. Dois pontos importantes que devem ser destacados é a visibilidade social alcançada
por esta lei e a necessidade de se perceber a “violência contra a mulher” como algo plural que
vai além das relações conjugais e familiares.
Já a Lei n. 13.104/2015 trata do feminicídio com um conceito mais abrangente,
principalmente quando prescreve: “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”;
“há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: violência doméstica e
familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, contra a mulher por razões da
condição de sexo feminino”. E, assim como a LMP, privilegia a racionalidade penal, enfatizando
a punição da conduta do agressor.
No cotidiano profissional nota-se que a “violência de gênero” é comumente
entendida como violência familiar, o que a reduz ao espaço doméstico, colocando sua
individualidade em segundo plano. Além disso, algumas vezes, há um descrédito em relação
à sua fala e à sua maneira de encarar aquela situação de conflito. Nota-se, ainda, a maneira
simplista e equivocada com que, algumas vezes, olhamos os conflitos produzidos no dia a
dia dos relacionamentos dos sujeitos. Pensa-se sobre os conflitos somente pela lógica da
penalização e, com isso, deixa-se de pensar as relações humanas.
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3 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NOS MUNICÍPIOS QUE
ABRANGEM A COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL/SC
A Comarca de Campo Belo do Sul foi criada pela Lei 181, de 21/09/1999, e pertence
à subseção da Capital Florianópolis; está situada na região do Planalto Sul, sob circunscrição
12ª – de Lages. Abrangem a comarca, os municípios de Campo Belo do Sul, como Sede, Cerro
Negro e Capão Alto, sendo instalada na data de 05/09/2003.

3.1 Município de Campo Belo do Sul
No município existe reflorestamento de pinus e eucaliptos. Geralmente encontramos
as grandes propriedades, reflorestamentos úteis para a economia do município, bem como as
várias espécies de árvores frutíferas como o kiwi, maçã, goiaba da serra, pitanga, guabiroba,
uvaia, pinhão. Hoje Campo Belo do Sul tem a significância entre os municípios da AMURES,
destacando-se na pecuária e agricultura de grande escala mecanizada, tendo o título de
Capital Nacional do Kiwi e como lema: “ O POVO QUE TEM PASSADO É UM POVO DE
FUTURO”.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2019
a população estimada do município era de 7.016 habitantes. Em 2017, a população local
vivia com salário médio mensal de 1.9 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas
na época foi de 19.4%. Com relação à educação, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de
idade, em 2010, foi de 95,7%; e em 2018 o município contava com 989 matrículas no ensino
fundamental e 249 no médio.
Em relação ao Programa Bolsa Família, segundo o Ministério da Cidadania –
Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, são 174 famílias beneficiárias, equivalendo a 5.21%
da população total; isso incluindo 18 famílias que, sem o programa, estariam em condições de
extrema pobreza. Em outubro de 2019, foram transferidos R$ 21.255,00 às famílias, sendo
repassado, em média, R$ 122,16 por família.
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Quadro 01 – DADOS QUANTITATIVOS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE
CAMPO BELO DO SUL/SC NO PERÍODO DE 2015 A 2018

Tipificação das Ocorrências

2015

2016

2017

2018

Total

0

01

01

0

02

24

27

22

21

94

Calúnia

1

0

1

1

3

Dano material

0

0

0

0

0

Injúria

1

3

3

8

15

Lesão corporal dolosa

6

7

9

10

32

Difamação

2

4

4

1

11

Estupro

0

0

0

1

01

Homicídio
Ameaça contra a mulher

TOTAL DOS REGISTROS:

158 Ocorrências

Fonte: Boletim de Ocorrência da Delegacia Civil do município de Campo Belo do Sul

Em análise da tipificação das Ocorrências registradas no período de 2015 a
2018 na Delegacia de Polícia Civil no município de Campo Belo do Sul, consta que, das 158
ocorrências, predominam os registros de ameaças contra a mulher (94 registros), seguidos da
lesão corporal dolosa (32), injúria (15) e difamação (11).

3.2 Município de Capão Alto
Segundo dados extraídos da Associação dos Municípios da Região Serrana,
(AMURES), o nome Capão Alto tem origem ligada à sua posição geográfica. A localidade era
rota de tropeiros que levavam as tropas ao litoral ou para o sul. Os tropeiros foram se instalando
e constituindo propriedades. Um povoado se formou ao redor da capela, transferido do antigo
distrito de Campo Belo. O povoamento cresceu com a chegada de famílias do Rio Grande do
Sul, atraídas pelas atividades econômicas, como agropecuária e extração de madeira.
O município é composto por um único distrito - sede.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a sua população estimada
em 2019 era de 2. 525 habitantes. De acordo com tal instituição, em 2017 o salário médio
mensal era de 2.3 salários mínimos e o percentual de pessoas vivendo nessas condições foi
de 36.9%. Quanto à escolaridade, em 2018 o número de matrículas no ensino fundamental
foi de 352 e, no ensino médio, foi de 87.
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Em relação ao Programa Bolsa Família, segundo o Ministério da Cidadania –
Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, são 79 famílias beneficiárias, equivalendo a 7.05%
da população total. Neste caso, são 34 famílias que, sem o programa, estariam em condições
de extrema pobreza. Em outubro de 2019, foram transferidos R$ 14.866,00 às famílias, sendo
repassado em média R$ 188.18.
Quadro 02 – DADOS QUANTITATIVOS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE
CAPÃO ALTO NO PERÍODO DE 2015 A 2018

Tipificação das Ocorrências

2015

2016

2017

2018

Total

Ameaça contra a mulher

3

1

4

8

16

Calúnia

1

0

0

0

01

Dano material

1

0

1

2

04

Injúria

1

2

2

2

07

Lesão corporal dolosa

4

1

1

4

10

Difamação

5

1

0

0

06

Estupro

0

0

0

1

01

TOTAL DE REGISTROS

45 OCORRÊNCIAS

Fonte: Boletim de Ocorrência da Delegacia de Polícia Civil do município de Capão Alto.

Em análise da tipificação das Ocorrências registrados no período de 2015 a 2018
na Delegacia de Polícia Civil no município de Capão Alto, consta que, das 45 ocorrências
registradas no período de 2015 a 2018, predominam os registros de ameaças contra a mulher
(16 registros), seguidos da lesão corporal dolosa (10), injúria (07) e difamação (06).

3.3 Município de Cerro Negro
A Denominação de Cerro Negro teve sua origem na grande quantidade
de matas existentes, na época, na região. Sua economia é baseada na agropecuária.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2019 a população estimada
de Cerro Negro/SC era de 3.124 pessoas. Quanto à renda mensal, em 2017 o salário médio
mensal foi de 1.9 salários mínimos, e 48,3% da população viviam com meio salário mínimo

per capita. As matrículas no ensino fundamental em 2018 foram 469; porém, havia somente
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111 jovens matriculados no ensino médio, o que pode indicar o abandono escolar.
De acordo com informações do Ministério da Cidadania – Secretaria Nacional de
Renda e Cidadania, no município há 248 famílias beneficiárias do programa Bolsa Família,
equivalendo a 16% da população total. São 79 famílias que, se não fossem atendidas pelo
programa, estariam em condições de extrema pobreza. Em outubro de 2019, foram transferidos
R$ 42.055.00 às famílias, sendo repassado, em média, por família, o valor de R$ 169,58.
Quadro 03 – DADOS QUANTITATIVOS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE
CERRO NEGRO/SC NO PERÍODO DE 2015 A 2018

Tipificação das Ocorrências

2015

2016

2017

2018

Total

Ameaça contra a mulher

2

1

3

1

07

Calúnia

0

0

0

0

0

Dano material

0

0

0

0

0

Injúria

1

0

3

0

04

Lesão corporal dolosa

1

2

1

1

05

Difamação

0

0

0

0

0

TOTAL DE REGISTROS

16 ocorrências

Fonte: Boletim de Ocorrência da Delegacia de Polícia Civil do município de Cerro Negro.

Em análise da tipificação das Ocorrências registrados no período de 2015 a 2018
na Delegacia de Polícia Civil no município de Cerro Negro, consta que, dos 16 registros de
ocorrências registradas no município de Cerro Negro, no período de 2015 a 2018, predominam
as ameaças contra a mulher (07 registros), seguidos da lesão corporal dolosa (05) e injúria (04).
Quanto à violência contra a mulher, o município registra um índice menor em
relação a Campo Belo do Sul/SC e Capão Alto/SC. Embora seja o menor da região, isso pode
não significar a baixa ocorrência de violência contra a mulher, haja vista que muitas mulheres
não denunciam por medo de retaliação, impunidade e/ou por não se sentirem protegidas pelos
mecanismos, equipamentos e políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência.
A seguir, apresentaremos o perfil das mulheres vítimas de violência, segundo
dados presentes nos boletins de ocorrência, destacando-se a faixa etária, o grau de
instrução, a profissão ou ocupação, o local de moradia e o estado civil. Estas informações
serão apresentadas por meio de gráficos comparativos dos três municípios que constituem a
comarca pesquisada.
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Gráfico 1 – Idade das vítimas dos municípios de Campo Belo do Sul, Cerro Negro e Capão Alto que realizaram
boletim de ocorrência no período de 2015 a 2018

Fonte: Elaborado pela autora.

Com relação à idade das vítimas nos três municípios que abrangem a comarca, no
município de Campo Belo do Sul há uma predominância de mulheres jovens. São 51 na faixa
etária de 184 a 30 anos; e 45, de 31 a 40 anos de idade; seguidas de 44 vítimas na faixa etária
de 41 aos 50 anos de idade. Neste cenário etário, nota-se que as mulheres jovens são as
que mais sofrem violência. Diante desse quadro, pode-se dizer que, pelo fato de a juventude
estar exposta a diferentes tipos de violências externas fruto da desigualdade socioeconômica,
ou inserida em uma realidade permeada por riscos impostos ou autoinfligidos, configura-se
como um período da vida de extrema vulnerabilidade.
Sabemos que situações de violência no meio familiar deixam as jovens vulneráveis
no plano individual, pois a violência pode causar sentimentos de medo, de inferioridade,
levando-as ao isolamento e tornando-as mais suscetíveis ou seres violentos. Acredita-se
que, talvez pela falta de maturidade, o fim da relação também é um momento crítico para as
mulheres jovens.
Vale destacar que a internet é vista pelos jovens como um espaço privilegiado
para o desenvolvimento de relacionamentos, inclusive experiências sexuais. Sabemos que,
além de ser um espaço de aproximação, o ambiente virtual pode facilmente se converter em
ferramenta para chantagens, ameaça ou invasão da privacidade com intenção de humilhar a

Neste estudo optou-se por analisar somente boletins de ocorrência de mulheres que atingiram a maioridade civil, ou seja,
mulheres acima dos 18 anos de idade.
4
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vítima, especialmente contra as mulheres jovens.
Os dados do município de Cerro Negro/SC demonstram uma predominância da
faixa etária de 18 a 30 anos (5 mulheres), seguida pela faixa etária de 31 a 40 anos de idade
(4 mulheres). Questiona-se, então, o que assegura a manutenção do ciclo da violência desde
as mais novas até as mais amadurecidas pelos anos. Que grau de dependência as mantém
presas no seu domicílio ou na relação em que se encontram.
No município de Capão Alto, há predominância na faixa etária de 31 a 40 anos (11
mulheres), seguida da faixa de 41 a 50 anos de idade (10 mulheres). Questiona-se, então, que
fatores as mantêm num ciclo de violência mantido provavelmente durante todos esses anos;
que condicionantes as prendem numa relação de dominação e violência.
Gráfico 2 – Grau de Instrução das Vítimas dos Municípios de Campo Belo do Sul, Cerro Negro e Capão Alto.

Fonte: Elaborado pela autora.

No constante ao grau de instrução no município de Campo Belo do sul, há 83
mulheres com ensino fundamental incompleto, 26 que concluíram o fundamental; 10 que
concluíram o Ensino Médio e 11 que não chegaram a concluí-lo. Vê-se, portanto, que a maioria
das mulheres possui baixo nível de escolaridade; isso pode significar, inclusive, a negação do
direito à educação, restringindo sua existência no espaço doméstico.
Com relação ao grau de instrução no município de Cerro negro, os índices mais
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expressivos são de vítimas que possuem o ensino fundamental incompleto, o que as mantém
na condição de dependentes de seus companheiros.
Com relação ao grau de instrução em Capão Alto, os índices mais expressivos são de
vítimas que possuem o ensino médio (13), seguidos dos de ensino fundamental incompleto (5)
e de não alfabetizadas (4). Podemos pensar que, a partir deste gráfico, a média de escolaridade
é um fator que, neste caso, não interfere diretamente no cotidiano dessas vítimas.
Gráfico 3 – Profissão/Ocupação das Vítimas dos Municípios de Campo Belo do Sul, Cerro Negro e Capão Alto.

Fonte: Elaborado pela autora.

Com relação à ocupação profissional no município de Campo Belo do Sul, num
universo de 158 vítimas pesquisadas, 82 mulheres ocupam exclusivamente o espaço
doméstico, ou seja, são as responsáveis pelos cuidados diárias das famílias, mantendo a
dependência financeira dos maridos/companheiros e reafirmando a posição deles como
provedores do lar.
No município de Cerro Negro, predominam as mulheres que ocupam exclusivamente
o espaço doméstico, juntamente com as agricultoras; as primeiras são responsáveis pelos
cuidados diárias das famílias, mantendo a dependência financeira em relação aos maridos/
companheiros e reafirmando a posição deles como provedores do lar; as segundas exercem
atividade laborativa na zona rural.
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Da mesma forma, em Capão Alto predominam as mulheres que ocupam
exclusivamente o espaço doméstico, ou seja, são as responsáveis pelos cuidados diárias
das famílias, mantendo a dependência financeira em relação aos maridos/companheiros,
reafirmando a posição deles como provedores do lar, seguidas das que são servidoras públicas
municipais.
Gráfico 04 – Local de moradia das vítimas dos municípios de: Campo Belo do Sul, Cerro Negro e Capão Alto.

Fonte: Elaborado pela autora.

Quanto ao local de moradia, o gráfico acima destaca, no município de Campo
Belo do Sul, 71 mulheres residindo na zona urbana. Apesar de reduzido o número de
vítimas residentes na zona rural, elas representam 16 vítimas. No município de Cerro Negro,
predominam as vítimas residentes na zona rural, seguidas das que residem na zona urbana.
No município de Capão Alto, há predominância de mulheres residindo na zona urbana. Apesar
de reduzido o número de vítimas residentes na zona rural, elas representam sete vítimas.
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Gráfico 05 - Estado civil das vítimas dos municípios de: Campo Belo do Sul, Cerro Negro e Capão Alto.

Fonte: Elaborado pela autora.

No município de Campo Belo do Sul, nota-se a predominância de vítimas que
vivem em união estável (69), seguido de solteiras (39) e casadas (28), indicando um cenário
de violência onde predominantemente há a presença da figura masculina ou do agressor. Ao
focar esta interface, depara-se com amplas implicações ligadas ao fenômeno. A maioria das
vítimas permanece coagida a um relacionamento baseado, muitas vezes, na dependência
financeira e emocional, levando a eventos cíclicos de violência.
Os condicionamentos dominantes referentes a certas classificações e compreensões
de violência, principalmente quando se trata de mulheres casadas ou em uniões estáveis,
levam ao não reconhecimento da violência produzida na intimidade e na rotina de uma relação
conjugal e à consequente aprovação dos atos abusivos cometidos pelos homens na posição
de senhores e donos de suas mulheres (ALMEIDA; BANDEIRA, 2006).
Em Cerro Negro, predominam as vítimas casadas, seguidas das solteiras, ficando
clara a confusão nos relacionamentos amorosos, que enfrentam o fantasma da violência.
As vítimas desenvolvem insegurança nos sentimentos demonstrados, uma vez que variam
de um extremo a outro, podendo ser inferidas, dessas relações, questões relacionadas ao
domínio da relação pelo homem ( relações de poder), violência de gênero, em que se observam
comportamentos de submissão, ingenuidade e vulnerabilidade (SAFFIOTI, 2001).
No município de Capão Alto, nota-se a predominância das vítimas que vivem em
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união estável, seguidas das que são casadas (8) e solteiras (7), indicando um cenário de
violência predominantemente onde há a presença da figura masculina ou do agressor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredita-se que, num primeiro momento, dar visibilidade à identidade social dessas
vítimas e suas denúncias é condicionante básico para a implantação de propostas voltadas
às especificidades locais de cada município, levantamento este que, até então, os respectivos
municípios não haviam realizado, talvez pelas limitações oriundas de seu pequeno porte
municipal com relação aos municípios de Cerro Negro e Capão Alto, o que torna a rede de
apoio frágil e ineficaz.
A partir do reconhecimento da vítima de violência, pretende-se traçar propostas
de atendimento integral e humanizado a elas, seus dependentes, registrando-se aqui a
necessidade da criação de um protocolo de atendimento municipal a esta demanda, diante
do cenário atual da violência contra a mulher nos municípios que abrangem a Comarca de
Campo Belo do Sul, repensando novas formas de resolução de conflitos
É possível, além de outras discussões, compreender que os conflitos relacionais
não serão resolvidos somente por meio da judicialização e da instalação de serviços, muitas
vezes precários, sem condições físicas e humanas, e que situações complexas exigem
propostas elaboradas conjuntamente e ações articuladas. Ademais, é fundamental pensar
em alternativas que propiciem a participação do sujeito, que possibilitem seu agenciamento,
o que vai além do legalmente posto.
Nos municípios que abrangem a Comarca de Campo Belo do Sul, números
mostram como a violência contra as mulheres é um fenômeno que atinge os três municípios
pesquisados, predominando o município sede da Comarca, com maior número de registros de
violência doméstica, seguido de Capão Alto e Cerro Negro.
Um outro dado curioso, presente nos três municípios, foi que as tipificações das
ocorrências predominantes são idênticas nos três municípios, destacando-se as ocorrências
de ameaças contra a mulher.
Com relação ao perfil das vítimas, os municípios apresentam diversidades com
relação à faixa etária; nos municípios de Campo Belo do Sul e Cerro Negro, a maioria das
vítimas são jovens de 18 a 30 anos de idade; enquanto no município de Capão Alto a idade
predominante é de 31 a 40 anos.
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Com relação ao estado civil, nos municípios de Campo Belo do Sul e Capão Alto,
predominam vítimas que vivem em união estável; em Cerro Negro, a maioria das vítimas que
registram as ocorrências são casadas.
Com relação ao grau de instrução, nos municípios de Campo Belo do Sul e
Cerro Negro, predominam vítimas com ensino fundamental incompleto. Já em Capão Alto,
predominam vítimas com ensino médio completo. Quanto à ocupação profissional, nos três
municípios predominam as vítimas que se mantêm no espaço doméstico (do lar).
Com relação ao local de moradia, nos municípios de Campo Belo do Sul e Capão
Alto, predominam as vítimas (que fazem os registros de violência) residentes na zona urbana;
enquanto em Cerro Negro predominam as da zona rural.
Percebe-se, no entanto, que os municípios da Comarca de Campo Belo do Sul
possuem suas especificidades com relação à realidade de cada população. No entanto, é
importante destacar o quanto é fundamental trabalhar em rede (assistência social, saúde,
educação, segurança pública, judiciário, MP, etc.) e que cada serviço deve ter claro qual é o
seu papel na dinâmica apresentada pelo sujeito.
A violência observada e vivenciada na conjuntura atual, no Brasil, não é algo novo;
ela acompanha o ser humano ao longo da sua existência, causando impactos negativos no
âmbito individual e coletivo. Entretanto, é interpretada sob diferentes olhares em cada país,
cultura, sociedade. A violência é multidimensional e considerada grave problema de saúde
pública; é resultante das relações de comunicação, conflitos e poder; não existe sociedade
sem violência; existe sociedade mais violenta e menos violenta, cada uma com sua história e
formas particulares de violência.
Este caminhar requer análise cuidadosa, num universo em que a violência contra as
mulheres é fortemente banalizada, minimizada, negada pela cultura machista e sexista, sendo
encarada ou percebida pela sociedade como algo inevitável, frente ao exercício do poder entre
os gêneros, mas não como único fator hierarquizante no contexto das relações sociais, o que
pode explicar as diferenças no processo de enfrentamento.
Salienta-se que as inquietações não se encerram aqui. Os resultados apresentados
e discutidos nesta pesquisa permitem observar um leque de investigações que podem ser
realizadas para aprofundar a compreensão da complexidade que envolve a violência nos seus
diferentes cenários e contextos familiares.
Contudo, os resultados reforçam a necessidade de olhar para as vítimas de todas
as faixas etárias; desde as mais jovens, nos diferentes espaços em que circulam e fazem
história, dando-lhes voz, para propor ações e políticas de atenção; até as mais amadurecidas
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pelo tempo, fragilizadas por fatores que as fazem reféns de um eterno sofrimento, que as
fazem silenciar.
Em relação à judicialização das relações sociais no enfrentamento à violência de
gênero, primeiramente é necessário saber qual é concepção de mulher e de homem presente
no espaço e no discurso jurídico e, também, como proporcionar o deslocamento dos sujeitos
dos lugares de “vítimas e agressores”. É possível dizer que o atendimento das mulheres em
situação de violência muitas vezes reproduz e reforça o lugar de vítima e de agressor, não
permitindo reflexão e ressignificação do conflito vivenciado.
Nesta ótica ou desse modo, os sujeitos são aprisionados nos mesmos mecânicos e,
muitas vezes, são infantilizados e ficam alheios à decisão sobre suas próprias vidas. Todavia,
percebe-se que a imposição da lei, por si só, pouco resultado prático tem na via dos sujeitos.
Em alguns momentos, diferentemente do que as vítimas poderiam esperar, ou seja, que seus
direitos fossem um marco de ruptura com sua condição de vítima, essa situação as coloca
diante de uma realidade de desamparo e descrença na justiça.
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