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RESUMO 

 

Esta dissertação é fruto de pesquisa teórica e empírica cujo objetivo foi descrever o 

itinerário de famílias pobres, a partir da aplicação de “medidas de proteção. Essas medidas 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente são aplicáveis às crianças, adolescentes 

aos pais ou responsáveis, sempre que os direitos forem ameaçados ou violados. O interesse 

da pesquisa de campo foi perceber como as famílias experimentam o cumprimento das 

medidas de proteção. A compulsoriedade da medida causa uma sucessão de 

acontecimentos, consolidando-se em um movimento no espaço e tempo, que foi nomeado 

como “itinerário”. Utilizou-se como marco teórico para a noção de itinerário, a perspectiva 

de Certeau (1994). O que mais lhe interessa são os usos individuais que o homem ordinário 

faz (as maneiras de fazer) e as trajetórias variáveis dos praticantes (uma maneira de 

caminhar). Na pesquisa teórica foi realizada uma contextualização da intervenção do 

Estado na relação entre pais e filhos a partir da constituição do Estado moderno, pela 

criação de um aparato jurídico assistencial. A intervenção estatal, pelo paradigma dos 

direitos, como responsabilidade compartilhada entre as famílias, o Estado e a sociedade, 

traz alguns dilemas que foram analisados, a partir de Renaut (2004); Apresentou-se em que 

medida a judicialização tem mediado a sociabilidade familiar nos dias de hoje. A 

metodologia da pesquisa de campo foi concebida a partir da etnografia e a observação 

participante. Foram acompanhadas duas famílias durante sete meses. O corpus da pesquisa 

foi composto pelas entrevistas, anotações das pastas das famílias e do caderno de campo. 

Esse material proporcionou a descrição dos itinerários das famílias como histórias 

recontadas, a partir dos pressupostos da análise do discurso. Constatou-se que o itinerário 

da família na rede é marcado pela ausência ou inadequação nas ações de acompanhamento 

e socialização. O cumprimento da medida de proteção não foi suficiente para atingir a 

mudança de concepções dessas famílias que têm uma tradição de educação calcada na 

violência como recurso pedagógico. Além de não conseguir dialogar concepções de 

educação com as famílias, a intervenção do SGD produziu acirramentos e tensões nas 

dinâmicas familiares que geraram maior exclusão social e violação de direitos. 

 

Palavras-chave: Direitos das crianças. Itinerário. Medida de proteção. Violência 

intrafamiliar. Assistência Social. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation results from a theoretical and empirical research aiming to describe the 

journey of poor families as from application of “protection measures”. Such measures - 

provided by the Child and Adolescent Statutes - are applicable to children, adolescents, 

parents or guardians, whenever their rights are threatened or violated. The interest of the 

field research was to perceive how families experience complying with protection 

measures. The compulsory aspect of the measure causes a series of events, consolidating a 

movement in space and time, entitled as “itinerary”. The theoretical framework used for 

the notion of itinerary was the perspective by Certeau (1994). What interests him more are 

the individual uses that the ordinary man makes (the manners of making) and the variables 

paths of those who practice (a manner of walking). In the theoretical research, the 

intervention of the State in the relationship between parents and children was 

contextualized based on the establishment of the modern State by creating a legal 

apparatus for assistance. The state intervention, through the paradigm of rights as shared 

responsibility among the families, the State and the society, leads to some dilemmas that 

were analyzed based on Renaut (2004). It was presented to what extent judicialization has 

mediated family sociability today. The field research methodology was conceived based on  

ethnography and participatory observation. Two families were followed-up for seven 

months. The research corpus comprised interviews, notes in the families´ files and the field 

log. This material provided the description of the itineraries of the families as stories retold 

based on the assumptions of the discourse analysis. It was verified that the itinerary of the 

family in the network is characterized by absence or inappropriateness in follow-up and 

socialization actions. Complying with protection measures was not enough to change 

conceptions of these families, who have the  tradition of education based on violence as a 

pedagogical resource. Besides not enabling dialogues about education conceptions with the 

families, the intervention by the SGD led to stirring and tensions in the family dynamics, 

which generated more social exclusion and violation of rights. 

 

Key-words: Rights of children. Itinerary. Protection measure. Intrafamily violence. Social 

welfare. 
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INTRODUÇÃO 

 

As temáticas que perpassam a minha vida pessoal e profissional se mantêm 

praticamente as mesmas, desde a adolescência, e vêm me acompanhando durante minha 

carreira de trabalho. Não sei se isso é bom ou ruim, se é sinal de coerência ou de 

acomodação. Sei que, na minha vida, os temas da liberdade e da justiça social estão sempre 

presentes. Percebo que a indignação com a violação desses princípios tem sido a motivação 

para as minhas ações no campo profissional. Procurando o nascedouro desses temas em 

minha vida, volto ao meu próprio nascimento, já que carrego, em meu nome, homenagem à 

minha avó paterna, morta pelo holocausto, do qual meu pai escapou fugindo de navio. 

Dessa forma, o sentimento de horror à guerra nazista, fundamentado na questão de “como 

a humanidade permitiu que aquilo acontecesse?”, fez parte de toda a minha infância e 

adolescência, ora travestido em uma descrença nas possibilidades coletivas de reação à 

injustiça, ora idealizado no sonho de uma sociedade igualitária. Um ideal político de 

sociedade veio dos relatos da “revolução soviética”, da qual a família paterna participou, 

tanto na Europa como, depois, no Brasil, inclusive com o orgulho de ter assistido aos 

discursos de Lênin em praça pública. Essas duas expressões coletivas da história da 

humanidade – o nazismo e o comunismo – marcaram profundamente minha formação. Da 

minha mãe vem um alento, em forma de crença na simplicidade e na existência da bondade 

humana. Entretanto, suas crenças e sua história foram depreciadas, na hierarquia familiar: 

com sua descendência também judia, mas de origem turca, ou seja, asiática, evidenciou-se 

uma oposição na sua relação com meu pai, balizada no judaísmo mais intelectual da 

Europa e numa valorização da razão, em oposição às emoções, identificadas como 

características femininas. Essa hierarquia de gênero me trouxe a dimensão das relações de 

poder, vividas no âmbito doméstico. 

Assim, a ambiguidade entre o desalento da existência de relações desiguais e a 

esperança de um mundo melhor têm marcado a minha vida. E é com essa “velha 

inquietação”, depois de mais de quinze anos de “mão na massa”, na construção do que se 

institucionalizou como Suas – Sistema Único de Assistência Social1, que chego ao 

mestrado na UFSJ, perguntando: “Será que estamos2 de fato promovendo a cidadania, a 

                                                 
1 Sou trabalhadora concursada da área da assistência social da Prefeitura de Belo Horizonte, desde 1994. A 
organização da política de Assistência Social na forma de sistema Suas é de 2004. Uma breve descrição do 
Suas está no Apêndice A. 
2 A palavra, usada na primeira pessoa do plural, propositalmente, me inclui no lugar de “operadora” da 
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autonomia e o protagonismo das famílias que atendemos?”. Dessa forma, para tentar 

responder a esta pergunta, considerei importante me licenciar da Prefeitura para, de volta 

ao mundo acadêmico, olhar de fora para o campo em que venho atuando com tanta 

intimidade. 

Os dilemas postos no hiato entre teoria e prática me motivaram a compreender 

melhor o campo dos direitos das crianças e dos adolescentes, buscando responder a 

questões sobre as dificuldades de se colocar em prática concepções incorporadas tão 

fortemente em nossa legislação, a partir da Constituição de 1988 – a chamada 

“Constituição cidadã” – que ainda enfrenta tanta oposição na sua implantação. A temática 

dos direitos humanos que funda a modernidade tem sido o pano de fundo para a construção 

social de uma institucionalização que, embora prometendo uma situação de maior 

equidade, traz novos dilemas para a convivência social. A princípio, poder-se-ia supor que 

as famílias que não incorporassem a perspectiva dos direitos das crianças pudessem, a 

partir de uma intervenção legitimada por esse critério, aderir às consequentes medidas de 

proteção. Não é o que demonstrou a pesquisa que foi realizada e é apresentada nesta 

dissertação. Em um primeiro olhar, essa constatação pareceu óbvia e condizente com 

aquilo que o cotidiano já demonstrava. Entretanto, o caminho percorrido na pesquisa 

proporcionou mudanças de olhar sobre o que já era conhecido. A situação permanece a 

mesma de antes, porém o olhar sobre ela já não é mais o mesmo. Como em O Espelho de 

Guimarães Rosa (2001), a experiência profunda do processo de voltar a ver uma imagem 

após desfocá-la de várias formas possíveis, se não muda tanto a imagem final, pelo menos 

lhe confere maior nitidez, pelo movimento de várias nuances juntas tentando se configurar. 

Posto isso, passo a contextualizar o tema proposto para a pesquisa no âmbito do 

Mestrado em Psicologia Social: o itinerário de famílias pobres com crianças ou 

adolescentes no cumprimento de medidas de proteção. 

No meu trabalho na gestão da assistência social, sempre me chamaram a atenção os 

processos judiciais que chegavam através de intimações recebidas pela Secretaria de 

Assistência Social, solicitando algum encaminhamento. O envio da cópia do processo tinha 

o intuito de apresentar as famílias em situação de violação de direitos de seus filhos, 

crianças e adolescentes. Ali, se contava a história das famílias a partir dos acontecimentos 

que foram conhecidos pelo Juizado da Infância e Juventude. A cópia dos processos 

continha relatórios de visitas domiciliares realizada por Comissários e Técnicos do 

                                                                                                                                                    
política pública. 
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Juizado, além de uma vasta comunicação entre os órgãos da rede de atendimento às 

crianças e adolescentes, materializada em notificações e relatórios sobre as famílias. Ali, se 

“ouvia” o discurso dos juízes, promotores, técnicos e conselheiros tutelares, mas não o das 

famílias, excetuando-se as respostas dadas a perguntas dos operadores do direito. Assim, 

entre as lacunas e os acontecimentos fragmentados, eu buscava construir uma história. 

Quanto mais “complexo” era o caso da família, mais relatórios de instituições diferentes 

compunham o processo da família, a maioria deles apresentando novas denúncias ou 

relatórios de evasão. 

Esses “casos complexos”, geralmente, eram protagonizados por famílias pobres, 

expostas a várias situações de exclusão social e sem “adesão” aos programas de 

acompanhamento familiar propostos pela rede. Em muitos deles, as crianças e 

adolescentes, acompanhados pela rede desde muito novos, estavam às vésperas de 

completar 18 anos, com o processo ainda em andamento, aguardando “solução”. Nas 

reuniões de estudo de caso de famílias que realizávamos com a rede, também me chamava 

a atenção que cada um dos técnicos, que representava pontos distintos da rede, contava a 

história da família de forma muito fragmentada. Assim, propus um modelo de pesquisa que 

propiciasse, a partir do discurso das famílias, “costurar” sua história junto à rede do 

Sistema de Garantias de Direitos (SGD). O objetivo proposto foi conhecer, a partir da 

experiência da família, os impasses e os facilitadores para a superação da situação de 

violação de direitos responsável pela entrada na rede. 

Cabe nesta introdução, situar o leitor em relação aos temas que dão contexto à 

pesquisa realizada e apresentada nesta dissertação. Historicamente, a exposição das 

crianças e adolescentes às situações de abandono, negligência, violência e maus tratos é 

antiga. Somente no século IX, passou a ser reconhecida como um problema social, passível 

de intervenção pelo Estado (Donzelot, 1986; Heywood, 2004). As primeiras intervenções 

estatais foram através de práticas de recolhimento e de segregação, que vêm sendo 

criticadas, embora ainda existam. 

No Brasil, as primeiras legislações específicas sobre a proteção e assistência à 

infância foram os Códigos de Menores (Brasil, 1927; Brasil, 1979). Eles não 

contemplavam todas as crianças e adolescentes, pois eram dirigidos ao menor abandonado 

ou delinquente, no primeiro Código, e ao menor em situação irregular, no segundo. As 

medidas aplicadas aos menores no Código de 1927 eram práticas de recolhimento e de 

segregação. Consistiam na apreensão e depósito deles em local como hospital, asilo, 

oficina em escola de preservação ou em reformatórios ou, ainda, a entrega à pessoa idônea, 
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a partir da avaliação do grau de perversão dos menores. O código também previa várias 

situações para perda de pátrio poder e, inclusive, o pagamento de multas e outras penas 

aplicadas aos pais que, de alguma forma, tivessem contribuído para a perversão de seus 

filhos. O Código de Menores, editado em 1979, avança em relação ao anterior, pois já 

contém a doutrina da proteção integral, representada nas Convenções Internacionais, mas 

baseia-se no paradigma da situação irregular. Seria esse o caso dos menores de 18 anos 

que se encontrassem nas seguintes situações: 

 

I - Privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 
obrigatória, ainda que eventualmente em razão de: 
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsáveis provê-las;  
II - Vítima de maus-tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou 
responsável; 
III - Em perigo moral, devido a: 
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes;  
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 
IV - Privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou 
responsável;  
V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou 
comunitária;  
VI - Autor de infração penal. (Brasil, 1979) 

 

Em nenhum dos casos considerava-se a situação irregular como resultante de 

omissão ou falta do Estado. Dessa forma, crianças criadas em condição de pobreza eram 

encaixadas nas situações previstas no código. Apesar de alguns avanços contrários à 

internação, explicitados na Lei, medidas aplicadas às crianças e aos pais ou responsáveis 

visavam à integração sócio-familiar do menor e a internação quando a aplicação das 

demais medidas se tornasse inviável ou malograsse. Não foram previstas medidas de apoio 

às famílias para subsidiarem essa diretriz. Inclusive, conforme sugerido acima, a falta de 

condições dos pais para prover a subsistência de seus filhos os colocava na situação de 

irregularidade. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca) (Brasil, 1990) é radicalmente 

diferente das legislações anteriores. Ao regulamentar e detalhar o Art. 227 da Constituição 

Federal, o estatuto tem como principal inovação o fato de não contemplar somente aquelas 

crianças desvalidas ou em situação irregular dos Códigos de Menores de 1929 e 1979, e 

sim todas as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e seres em desenvolvimento. 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
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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, Art. 277) 

 

O Eca prevê intervenção na situação de violação de direitos: o dispositivo da 

medida de proteção é aplicável sempre que os direitos reconhecidos no Eca forem 

ameaçados ou violados, 

 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
Il - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
lII - em razão de sua conduta. (Brasil, 1990, Art. 98) 

 

O Eca avança em relação às legislações anteriores, pois reconhece a condição de 

omissão do Estado e da sociedade e prevê medidas aplicáveis tanto às crianças e aos 

adolescentes (Art.101), quanto aos pais (Art.129), mas também às Entidades 

governamentais e não governamentais de atendimento às crianças e aos adolescentes (Art. 

97). Essa mudança é muito importante, pois desloca a situação da violação de direitos do 

âmbito estritamente pessoal ou familiar. Entretanto, na prática, quem mais recebe as 

medidas são as crianças, os adolescentes e/ou suas famílias. 

Conforme apontado, as medidas podem ser aplicadas por autoridade competente às 

crianças e aos adolescentes e, também, cumulativamente ou não, aos pais ou responsáveis. 

Aplicadas às crianças e adolescentes, elas são: 

 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade; 
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
llI - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental; 
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança 
e ao 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. (Art. xxx) 

 
As medidas de proteção aplicadas aos pais ou responsáveis são: 
 

I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; 
II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 
III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 
IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; 
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e 
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aproveitamento escolar; 
VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento 
especializado; 
VII - advertência; 
VIII - perda da guarda; 
IX - destituição da tutela; 
X - suspensão ou destituição do poder familiar. (Art. 129) 

 

Essas medidas referem-se, portanto, a um ordenamento compulsório que as famílias 

devem cumprir, sob risco de perda da guarda de seus filhos ou destituição do poder 

familiar. As medidas só podem ser aplicadas por autoridades competentes3. Elas podem ser 

cumulativas, mas há uma clara orientação de que as primeiras devam ser tomadas antes das 

seguintes, a fim de se evitar intervenções radicais, como a retirada dos filhos do convívio 

familiar. Nesse aspecto, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (Brasil, 2006b, p. 17) se 

apresenta como um marco nas políticas públicas do Brasil, ao romper com a cultura da 

institucionalização de crianças e adolescentes, ao fortalecer o paradigma da proteção 

integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários. O plano requereu uma 

nova redação do Eca, a Lei Nº 12.010/09, que inclui novas orientações sobre a adoção das 

medidas e sobre a participação do Estado. A lei determina a responsabilidade primária e 

solidária do poder público. Recomenda que, de fato, o acolhimento institucional e o 

acolhimento familiar sejam as últimas medidas a serem tomadas. Elas são aplicáveis nos 

casos em que não há alternativa: sendo assim, são medidas provisórias e excepcionais. 

Percebe-se que estão pressupostas potencialidade de trabalho com as famílias e ênfase da 

manutenção dos vínculos familiares e comunitários. 

Atualmente, a violência intrafamiliar tem sido um dos principais desafios de 

superação da situação de violação de direitos, contribuindo para que, nesses casos, o 

acolhimento institucional seja uma das medidas usada ainda em larga escala. O tema da 

violência contra crianças e adolescentes tem sido destaque em trabalhos teóricos e no 

debate das políticas públicas de intervenção com as famílias que vivem essa situação. Em 

2001, o Ministério da Saúde, através de um grupo de trabalho, publicou um caderno de 

orientações para a prática em serviço sobre a violência intrafamiliar. Segundo definição 

dessa publicação: 

 
                                                 
3 As medidas de proteção podem ser aplicadas pelos Conselhos Tutelares, Ministério Público e Juizados da 
Infância e Juventude, sendo que a perda da guarda, destituição de tutela ou do poder familiar só podem ser 
aplicadas pelo Juiz da Infância e Juventude; o acolhimento institucional, apesar de poder ser aplicado pelo 
Conselho Tutelar ou Ministério Público, deve ser referendado pelo Juizado. 
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A violência intrafamiliar é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a 
integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno 
desenvolvimento de outro membro da família. Pode ser cometida dentro ou fora 
de casa por algum membro da família, incluindo pessoas que passam a assumir 
função parental, ainda que sem laços de consanguinidade, e em relação de poder 
à outra. O conceito de violência intrafamiliar não se refere apenas ao espaço 
físico onde a violência ocorre, mas também às relações em que se constrói e 
efetua. A violência doméstica distingue-se da violência intrafamiliar por incluir 
outros membros do grupo, sem função parental, que convivam no espaço 
doméstico. Incluem-se aí empregados(as), pessoas que convivem 
esporadicamente, agregados. (Brasil, 2001, p. 15) 

 

Assim, a violência expressa dinâmicas de poder/afeto, nas quais estão presentes 

relações de subordinação-dominação (Brasil, 2001, p.15). Os principais membros 

familiares afetados pela violência são as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência e 

as mulheres. A violência intrafamiliar pode se manifestar de diversas formas e em 

diferentes graus. Segundo o Caderno de Orientação, essas formas de violência não se 

produzem isoladamente, mas fazem parte de um sequência crescente de episódios (p.16). 

Assim, podem se manifestar através de violência física, sexual, psicológica e/ou econômica 

ou financeira. Essas formas de violência podem se manifestar juntas ou separadamente. 

Segundo o Manual Metodologia de Trabalho Social com Família na Assistência Social, da 

Prefeitura de Belo Horizonte (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2007), sobre a 

metodologia de trabalho com famílias, pode-se procurar pelos sentidos que a violência tem 

nas relações familiares. Isso não significa, nem de longe nenhum argumento no sentido de 

legitimar, justificar ou aceitar a violência, mas compreender os motivos e contribuir para 

sua superação. Assim, foram elencadas dez situações de violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes. São elas: 

 

a) Ausência de meios para suprir as necessidades das crianças e adolescentes; 

b) o estresse da vida cotidiana; 

c) a violência como resposta à exclusão social; 

d) a repetição de representações e práticas culturalmente aprendidas e toleradas; 

e) recurso à violência como forma de manter hierarquia e regras; 

f) dificuldades no exercício do papel parental; 

g) eleição de “bode expiatório” para as tensões e conflitos do grupo familiar; 

h) a criança como “mensagem” ou campo de batalha do grupo familiar; 

i) a violência como uma reação a um conflito intrapsíquico já existente; 

j) situações específicas envolvendo indivíduos com transtorno mental, dependência de 

álcool e drogas ou envolvimento com a criminalidade. 
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Pode-se dizer, portanto, que a violência tem origem multifatorial e sua superação 

deve exigir múltiplas metodologias e alternativas de intervenção. 

Na pesquisa proposta, escolheu-se acompanhar famílias denunciadas por violência 

intrafamiliar. A categoria da negligência, também utilizada pelos Conselhos Tutelares para 

designar violação de direitos não foi incorporada na pesquisa por se entender que envolve 

outros debates. Assim, apresenta-se a definição proposta pelo caderno de orientação do 

Ministério da Saúde: 

 

Violência física: Ocorre quando uma pessoa, que está em relação de poder em 
relação à outra, causa ou tenta causar dano não acidental, por meio do uso da 
força física ou de algum tipo de arma que pode provocar ou não lesões externas, 
internas ou ambas. Segundo concepções mais recentes, o castigo repetido, não 
severo, também se considera violência física. 
 
Violência sexual: É toda a ação na qual uma pessoa em relação de poder e por 
meio de forca física, coerção ou intimidação psicológica, obriga uma outra ao ato 
sexual contra a sua vontade, ou que a exponha em interações sexuais que 
propiciem sua vitimização, da qual o agressor tenta obter gratificação. 
 
Violência psicológica: É toda ação ou omissão que causa ou visa a causar dano à 
auto-estima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. (Brasil, 2001, p 16-
20). 

 

Apesar da existência de vários trabalhos sobre o tema da violência, constatados em 

um levantamento exploratório nas bases de dados Lilacs e Scielo, percebe-se que o trajeto 

das famílias rumo à cessação da situação de violência ainda é pouquíssimo visitado e é 

visto, frequentemente, apenas pelo olhar dos operadores do Sistema de Garantia de 

Direitos (SGD). Silva e Oliveira (2008) mapearam as publicações das Universidades do 

Rio de Janeiro e encontraram que 58,6% das dissertações e teses sobre violência 

intrafamiliar procediam da área da saúde. Esse fato parece ter relação com a diretriz da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera a violência como passível de 

prevenção e recomenda como prioritárias pesquisas nessa área. Vários estudos buscam 

compreender os fatores de risco que desencadeiam situações de violência, a fim de propor 

formas de prevenção. Entretanto são poucas as pesquisas que buscam compreender como 

as famílias denunciadas por situações de violência intrafamiliar em relação às crianças se 

organizam para a superação dessa situação de violência. É esse campo da proteção social 

que esta pesquisa se propõe a conhecer. 

O Sistema de Garantia de Direitos (SGD) é instância criada a partir do Eca, 

resultante de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. A 
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resolução 113 do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 

(Conanda) conceitua o SGD como: 

 

Art. 1º: O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 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 da 
criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal. 
(Brasil, 2006a) 

 

O SGD é organizado a partir de três eixos: 

 

a) Eixo da Promoção dos Direitos, composto por todos os programas, serviços e ações 

públicas de atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias, especialmente 

por políticas sociais assim organizadas: (a) Políticas sociais básicas que visam à 

garantia dos direitos fundamentais explicitados no Eca e, geralmente, disponíveis 

próximos à moradia das famílias ou até mesmo em seu domicílio; as instituições do 

SGD responsáveis por essa oferta de serviços incluem todas as políticas públicas da 

área social (saúde, educação, cultura, esportes, abastecimento e assistência social), 

econômicas e de planejamento urbano; (b) Serviços e programas de execução de 

medidas de proteção e de medidas sócio-educativas4 que são aqueles reconhecidos 

no Eca como Proteção Especial aplicada após constatação de violação de direitos 

ou prática de ato infracional por adolescentes; a família (ou o jovem) recebe uma 

notificação dos órgãos de defesa dos direitos e é compelida(o) a frequentar um 

serviço ou programa através do dispositivo da medida de proteção ou medida 

sócio-educativa; 

b) Eixo da Defesa dos Direitos, composto pelos órgãos públicos judiciais, ministério 

público, procuradorias gerais de justiça, defensorias públicas, polícias, conselhos 

tutelares, ouvidorias e entidades de defesa de direitos; 

c) Eixo do Controle e Efetivação do Direito, realizado através de instâncias públicas 

colegiadas próprias, tais como os conselhos dos direitos de crianças e adolescentes 

e os conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas.  

Na política de Assistência Social, através do SUAS5 e a partir da diretriz matricial 

sócio familiar, o atendimento que era destinado a várias situações de violação de direitos se 

                                                 
4 As medidas socioeducativas não são objeto desta pesquisa. 
5 Consultar Nota sobre a política de Assistência Social no Apêndice A. 
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organiza em um único Serviço, o PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos, que deve ser obrigatoriamente ofertado através dos 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) (Brasil, 2009) que se 

transformam na principal estratégia do SGD para oferecer apoio e orientação às famílias 

em situação de violência intrafamiliar. 

O SGD não tem uma organização formal: funciona como uma rede, que propõe 

integrar ações de diversos órgãos, distintos em competências e vinculação institucional e 

que não têm hierarquia de gestão entre si. Os vários órgãos buscam o trabalho em rede e 

constroem fluxos para organizar as articulações entre eles. Mas, articular instituições com 

características tão diversas não é tarefa simples e, muitas vezes, as ações são fragmentadas, 

superpostas ou contraditórias. Assim, as famílias, ao receberem a medida de proteção 

aplicada pelos Conselhos Tutelares, entram em um sistema que congrega vários órgãos 

com suas idiossincrasias próprias e o percurso que traçam dentro dele nem sempre está de 

acordo com os fluxos imaginados pelos operadores. Nesse percurso, convivem com uma 

série de novos atores sociais, de diversas áreas, que vão expedir orientações e modelos de 

convivência familiar, nem sempre coincidentes com as suas concepções. 

Nesta pesquisa o interesse foi perceber como as famílias experimentam o 

cumprimento das medidas de proteção a partir de situações de violência intrafamiliar. 

Como a medida é compulsória, ela deve ser cumprida e, se não o for, poderá haver a 

aplicação de novas medidas. Assim, a situação sem violência torna-se um ponto de 

chegada, um ideal. Essa proposição de mudança na dinâmica familiar causa uma sucessão 

de acontecimentos e tomada de decisões da rede e das famílias, consolidando-se em um 

movimento no espaço e tempo, que estamos nomeando como “itinerário”. Esse conceito 

propõe agrupar as dimensões de histórias de vida com a de tempo e espaço, ou seja, focar 

as experiências vivenciadas pelas famílias em cumprimento da medida de proteção na 

inter-relação com o território do SGD. Toma-se aqui o conceito de território de forma 

ampliada, ou seja, englobando todas as instituições que fazem parte do SGD, assim como 

as perspectivas de um espaço de uso, um espaço humano, espaço de trocas afetivas (Melo, 

2011). 

O pressuposto epistemológico de itinerário é utilizado na área da saúde a partir do 

conceito sócio antropológico itinerário terapêutico. Essa linha de pesquisa visa qualificar 

os caminhos percorridos pelas pessoas em busca da cura de alguma doença. O termo 

refere-se a uma sucessão de acontecimentos, escolhas e iniciativas do sujeito enfermo que 

constrói assim uma determinada trajetória (Cabral, 2010). Nosso objetivo foi promover 
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pesquisa análoga às realizadas na área da saúde, mas considerando que, no caso do SGD, 

esse conceito busca outros referenciais teóricos, diferentes dos utilizados na área da saúde. 

Ao trazer o conceito de itinerário para esta pesquisa, não se pretende aprofundar os 

aspectos da violência intrafamiliar nem o campo institucional da política em si, mas 

compreender o processo da superação da situação de violência, a partir da experiência do 

sujeito com o sistema normativo. Encontrou-se uma referência ao conceito de itinerário 

fora da área da saúde na concepção de um programa social no Chile, chamado programa 

Puentes para famílias em situação de vulnerabilidade. Lá são denominados itinerários de 

inserção os caminhos a serem percorridos pelos indivíduos, ou pelas unidades de 

convivência, para fortalecimento de sua autonomia. Para os idealizadores desse programa, 

um processo de incorporação social ou inserção é composto por um “mix” de dimensões e 

elementos que, de forma combinada e não excludente, definem um itinerário personalizado 

de incorporação social (Carneiro, 2009, p. 177). 

Cabe, finalmente, no escopo desta introdução, explicitar sob qual concepção se 

inscreve a descrição do itinerário. Segundo Passeron (1995), há uma polarização das 

tendências teóricas entre Durkheim e Sartre. Para o primeiro, as biografias individuais se 

subordinam totalmente às estruturas objetivas e sociais que sempre precedem as histórias 

pessoais. Para o segundo, as singularidades das histórias de vida permitem compreender o 

devir biográfico, produto da ação social de indivíduos em estado de liberdade. Os trabalhos 

que adotam um quadro de referência mais durkheimiano buscam os vestígios das pré-

estruturações cristalizadas; neles, o percurso de vida é, então, descrito e definido como 

topográfico, externo, valorizando o ambiente. A exterioridade aparece como essencial nas 

histórias individuais, uma vez que se parte da ideia da preexistência ou predomínio do 

social sobre o individual. Em contrapartida, as pesquisas fenomenológicas valorizam o 

sujeito e a potência de suas escolhas. Sua história é então contada a partir de seus pontos de 

vista, seus conflitos e suas decisões. 

Posicionando-se mais próximo a Durkheim, Bourdieu (2005) critica a ideia de 

história de vida, afirmando ser essa uma noção do senso comum que entrou por 

contrabando no universo científico. Para ele, a vida de alguém não pode ser pensada como 

um todo organizado coerentemente. Dessa forma, o conceito de identidade é criticável, 

pois só opera a partir de um relato unitário e totalizante, que dá constância e 

inteligibilidade aos fatos. Exemplifica com o nome próprio, visto como um designador 

rígido que mantém o objeto como o mesmo, em qualquer tempo e lugar. Para Bourdieu 

(2005), diferentemente, uma trajetória é a objetivação das relações entre o indivíduo e as 
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forças presentes no campo social. Ela é uma série de posições sucessivamente ocupadas 

por um mesmo agente ou grupo (p.189). As trajetórias só podem ser compreendidas a 

partir do espaço social. Bourdieu ilustra os caminhos traçados por um indivíduo na sua 

relação com o espaço social valendo-se da metáfora do metrô, que apresenta várias opções 

de trajetos. Porém, as estações já estão pré-definidas, restando ao passageiro apenas 

escolher em qual delas vai entrar ou sair do trem. Assim, para Bourdieu, refazer uma 

trajetória implica compreender os acontecimentos dentro de um contexto social dado, pré-

determinado. Assim, a análise de trajetórias no campo social ganha objetividade com o uso 

de categorias sociológicas coletivas, como sexo, idade, escolaridade etc., referindo-se ao 

cumprimento de um papel social pré-determinado. 

Certeau (1994) encontra-se em outra vertente teórica. Para ele, os sujeitos, aos 

quais ele chama de produtores desconhecidos, poetas de seus negócios e inventores de 

trilhas nas selvas da racionalidade funcionalista (p. 97), criam trajetórias táticas, onde 

traçam movimentos diferentes do esperado, pois se utilizam dos elementos do terreno. A 

trajetória de um sujeito, segundo Certeau, não é algo que se possa prever ou determinar. O 

que mais lhe interessa são os usos individuais que o homem ordinário faz (as maneiras de 

fazer) e as trajetórias variáveis dos praticantes (uma maneira de caminhar). Certeau critica, 

assim, o modelo estatístico de estabelecimento de trajetórias, pois ele classifica, calcula e 

tabula as unidades que compõem as trajetórias e, no seu entender, ao fazê-lo em função de 

categorias e taxionomias que são próprias às estatísticas, encontra aquilo que é homogêneo. 

As estatísticas captam o movimento que os usuários realizam a partir de seus pousos em 

cada um dos pontos do sistema, mas não os caminhos que são heterogêneos. Assim, o que 

se vê como resultado das estatísticas está mais próximo da noção de espaço do que de 

tempo/movimento. Elas acentuam os locais por onde passam os usuários, mas não a sua 

trajetória. Para o autor, essa trajetória é do tipo tática, ou seja, seleciona fragmentos, faz 

bricolagens e compõe assim histórias originais. 

Certeau crê na potencialidade das táticas como liberdade, como resistências do 

homem comum aos dispositivos da disciplina, elucidados por Foucault (1979). Essa 

microfísica do poder privilegia o aparelho produtor da disciplina, entretanto Certeau 

acredita que essa rede de vigilância é contraposta também por procedimentos minúsculos e 

cotidianos que jogam com os mecanismos da disciplina e não se conformam com ela, a 

partir de outras maneiras de fazer, formando assim uma contrapartida (Certeau, 1994, 

p.41). 

As proposições de Certeau são úteis para a análise dos itinerários das famílias. 
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Acompanhando sua teoria, é um erro supor que o consumo de ideias, valores e produtos 

pelo anônimo coletivo é uma prática passiva, feita de puro conformismo às imposições dos 

poderes sociais. Dessa forma, sua análise das trilhas construídas nos espaços formais dados 

fornece os elementos para uma compreensão do hiato que se observa entre os fluxos pré-

estabelecidos das políticas públicas e a trajetória desenhada pelas famílias usuárias. 

A inserção deste estudo na Psicologia Social é calcada na interdisciplinaridade com 

a antropologia e a psicologia política. A escolha dos referenciais teóricos está relacionada 

às perspectivas de análises que consideram a ciência como não neutra e o sujeito como não 

possuidor de uma natureza ou essência, mas produzido e produtor, em constante 

movimento e, assim, com ilimitadas possibilidades de ser (Coimbra & Leitão, 2003). 

Os processos de dominação e de produção subjetiva da desigualdade social 

estiveram presentes nas análises propostas. O objetivo final desta dissertação é contribuir 

para melhorar os fluxos e a articulação das instituições que compõem o SGD, impactando-

o na direção de um itinerário promotor de emancipação social e garantia de direitos. 

Esta dissertação foi organizada em quatro capítulos: no Capítulo I, foi realizada 

uma discussão teórica da intervenção do Estado nas famílias, em relação à maneira como 

elas educam seus filhos e os dilemas que a concepção dos direitos das crianças e do 

adolescente traz para essas relações; no Capítulo II, é apresentado o itinerário da pesquisa, 

ou seja, a metodologia utilizada e o percurso da pesquisa; no Capítulo III, apresenta-se a 

descrição dos itinerários das famílias pesquisadas; e no Capítulo IV, propõem-se uma 

análise dos itinerários descritos e, finalmente, são feitas as considerações finais. 
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CAPÍTULO I: 

UM OLHAR SOBRE A INTERVENÇÃO DO ESTADO COM FAMÍLIAS  POBRES 

A PARTIR DA PERSPECTIVA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E  DOS 

ADOLESCENTES 

 

Este capítulo tem como objetivo sistematizar alguns aspectos da institucionalização 

de intervenções do Estado nas famílias, em especial na maneira delas educarem seus filhos. 

Interessa conhecer as relações do Estado com as famílias pobres, pois, apesar do motivo de 

alegação para a aplicação de medidas de proteção, conforme descritos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Eca), não poder ser a falta ou a carência de recursos materiais, 

a literatura em geral sobre o tema e o contato com as instituições do Sistema de Garantias 

de Direitos (SGD) permitem afirmar que os pobres são a maioria dos que chegam ao SGD. 

Antes do século XIX, a ideia de que o Estado deveria intervir nos relacionamentos 

entre pais e filhos era quase impensável (Heywood, 2004, p.144). Na Europa e na América 

colonizada, os chefes de família tinham amplos poderes para decidir sobre os assuntos 

relacionados a seus filhos. 

A pesquisa da literatura sobre as relações entre pais e filhos ao longo da história, 

relata uma tradição do uso do castigo físico para transmitir valores morais e religiosos. 

Uma maneira encontrada de controlar as crianças, especialmente na área rural, foi a 

suscitação do medo como forma de mantê-las longe do perigo, já que elas ficavam 

sozinhas por longo tempo, sem vigilância de um adulto. Argumentava-se que chicotear, 

abusar, repreender as crianças e mantê-las em estado de grande temor e sujeição era para 

o bem delas. Essa prática foi difundida durante longos anos. No século XVII considerava-

se ser melhor bater no filho enquanto pequeno, do que vê-lo enforcado quando crescesse 

(Heywood, 2004, p.129). A partir da difusão da psicologia e da pedagogia, no século XIX, 

a incidência desses métodos de controle das crianças começou a declinar. Contudo, o 

discurso psicológico, que revelou como traumáticas as experiências de espancamento e 

atemorização, concorria com outros discursos historicamente construídos.  

O que se quer trazer para o debate é que, na perspectiva da tradição, os métodos de 

educação não se modificaram de igual maneira em toda a sociedade, sendo que, em muitas 

famílias, especialmente naquelas com baixa escolaridade e, portanto, com menos acesso ao 

conhecimento “científico”, o discurso psicológico encontrou menos ressonância. Um 

exemplo interessante dessa tendência foi apresentado por Heywood (2004): quando os 

manuais de orientação aos pais estavam recomendando o fim dos castigos físicos, pesquisa 
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realizada nos Estados Unidos demonstrou que os pais negros os justificavam para seus 

filhos, a fim de que eles pudessem aprender a se controlar diante do que sabiam que iriam 

viver em termos das regras das relações raciais. 

Na constituição do Estado moderno, com o fim do que se convencionou chamar 

“Antigo Regime” e com o enfraquecimento da família tradicional, as relações familiares 

precedentes foram paulatinamente substituídas pelo estabelecimento de normas reguladas 

pelo Estado. Segundo Silva (2004), a partir do momento em que ocorreram disfunções nas 

sociedades e a regulação relativamente informal das relações deixou de dar conta dos 

conflitos, que extravasaram as práticas estabelecidas, o campo social ganhou consistência. 

Neste ponto, pergunta-se: Em que contexto o Estado intensificou a intervenção na 

relação familiar? Por que a infância, em especial a infância pobre, se tornou um problema? 

Os autores citados concordam que a criação de um complexo tutelar de cuidado e coerção 

das crianças, a partir de uma aliança estratégica entre Estado e família, teve início no final 

do século XIX. Como nos ensina Donzelot (1986), esse espaço disciplinador, que se 

caracterizou como social, surgiu apoiado nas abordagens da sociologia, da psicanálise e da 

psiquiatria, que buscavam técnicas eficazes para os problemas da infância. Surgiu assim 

uma série de profissões ligadas ao que se caracterizou como trabalho social. O setor social 

é definido por Donzelot como um híbrido entre o setor público e o privado. Ele busca, a 

partir da tutela das famílias, preservar uma ordem, justamente no contexto de perda da 

autoridade paterna ou marital. Isso tem consequências, como alega Deleuze (1986): 

 

O que fica comprometido é a subjetividade que a família encontrava em seu 
“chefe” responsável, capaz de governá-la, e a objetividade que ela obtinha de 
toda uma rede de dependências e complementaridades que a tornavam 
governáveis (p. 4). 

 

Entretanto, a presença do setor social impactou de formas diferentes a intervenção 

estatal junto a famílias ricas e pobres. A perspectiva da prevenção à delinquência se 

enxertou como apêndice nos aparelhos pré-existentes dos sistemas judiciário, assistencial e 

educativo. A ênfase foi colocada sobre a intervenção junto à infância das classes menos 

favorecidas visando tanto à infância em perigo, aquela que não se beneficiou de todos os 

cuidados da criação e da educação almejada, quanto à infância perigosa, a da 

delinquência (Donzelot, 1986, p. 93).  

No Brasil, não foi diferente: No início da República, o modelo em vigor de 

assistência ao pobre, liderado pela igreja e baseado nos princípios da caridade, estava 
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desgastado e caduco (Rizzini, 1997, p.144). Renovada pelas ideias republicanas, a criança 

passou a simbolizar a esperança, o futuro da nação e, por esse mesmo motivo, também a 

representar uma ameaça, caso não fosse adequadamente cuidada e educada. A criança 

pobre foi então identificada como potencialmente perigosa ou em perigo de o ser (Rizzini, 

1997, p. 28). O higienismo assessorou o Estado, através de um tripé médico jurídico e 

assistencial de intervenção na vida familiar. Visava-se, assim, a influir nas práticas de 

cuidados no âmbito doméstico, difundindo não apenas conhecimentos médicos, mas 

também uma concepção de família organizada em torno da vigilância e controle de seus 

filhos. O ponto central desse discurso moralizador foi a questão do abandono moral.  

Assim, segundo Rizzini (1997, p.109), as famílias pobres que eram consideradas 

inaptas para vigiar seus filhos, chamadas de infractoras, perdiam para o Estado o pátrio 

poder sobre seus filhos. Em nome de uma ação civilizatória de profilaxia da criminalidade, 

legitimou-se uma ampla ação estatal de internação em instituições asilares de órfãos de 

pais vivos, segundo definição de Moraes (como citado em Rizzini, 1997, p.110). Somente 

em 1990, com a promulgação do Eca, é que a “solução” da internação em massa deixou de 

ser recomendada. Na atualidade, considerada uma das medidas de proteção da criança e do 

adolescente, deve ser utilizada somente em último caso, quando as outras medidas 

estiverem esgotadas as possibilidades de intervenção preservando o vínculo familiar. 

Até a promulgação do Eca, assistiu-se, no país, prevista na legislação vigente, a 

hegemonia de concepções estigmatizadoras da infância pobre, privilegiando-se sua 

segregação da convivência familiar e social. A infância era dividida em dois grandes 

grupos: as crianças e os menores (Brasil, 1927; Brasil, 1979). O primeiro grupo era 

formado por aquelas que vinham de famílias com recursos financeiros. O segundo era 

amplamente “internado” em instituições asilares, recomendadas a todos os menores ditos 

abandonados, delinquentes, anormais ou pervertidos. Na prática, pode-se afirmar que essa 

foi a principal política de apoio ao cuidado das crianças e jovens pobres durante quase todo 

o século XX. A internação se justificava também pelo viés pedagógico, sendo criados 

vários tipos de instituições a partir das diferentes categorizações dos menores. Assim, havia 

os Internatos, as Escolas de Preservação, reformatórios, asilos, entre outras modalidades 

que se ocupavam em estruturar a vida das crianças e jovens em torno de atividades 

controladas e organizadas, buscando a regeneração através da disciplina. Como não havia 

creches suficientes para as famílias pobres, muitas delas entregavam voluntariamente seus 

filhos para o Estado, para que os pais pudessem trabalhar. 

Um aspecto importante dessa conformação social que impacta ainda hoje as 
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famílias pobres no Brasil é o fato da escolarização ter chegado com grande atraso. Hoje é 

obrigatório a todas as crianças e adolescentes estudarem, sendo que, recentemente6, uma 

alteração na lei estabeleceu a matrícula compulsória na educação básica para crianças e 

adolescentes entre quatro e 17 anos. 

Segundo Heywood (2004), a obrigatoriedade da escolarização se iniciou em 1619, 

em uma cidade da Saxônia que determinou que todas as crianças de seis a 12 anos 

frequentassem aulas. Mas o ensino de massas, mesmo na Europa, veio somente no século 

XX. Muitos obstáculos, em especial a utilização das crianças no trabalho, especialmente 

nas colheitas, desdobrou-se em um longo processo de implantação do dispositivo da 

compulsoriedade, implementado em todo o mundo. Entretanto, sabemos que as primeiras 

escolas oficiais e gratuitas foram destinadas às crianças privilegiadas, ou seja, brancas e 

não pobres. 

No Brasil, a escolaridade é representativa de uma desigualdade social histórica. O 

Estado brasileiro vem intervindo nessa situação. Com a extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade da educação básica, o acesso à escola tem sido aumentado. Entretanto, as 

famílias pobres, em sua maioria, tiveram um histórico de pouca escolarização e, portanto, 

têm menos chances de compreender o que a escola pode trazer como valor a seus filhos. 

Segundo análise de Souza (2009, p. 46): 

 

Algumas vezes, ainda que alguns pais estimulem os filhos a irem à escola, os 
motivos dessa escolha são “cognitivos”, da “boca para fora”, posto que a maior 
parte desses pais também não foi à escola ou não teve nenhuma experiência 
pessoal de sucesso escolar. Assim sendo, eles não “sabem”, de modo “emotivo” 
e por experiência própria, os benefícios da vida escolar. 

 

Em virtude da entrada das crianças pobres na escola, nas últimas décadas, a classe 

média evadiu das escolas públicas e se transferiu em massa para as privadas, separando as 

famílias que podem pagar das que não podem, criando ambientes segregados de 

socialização. Atualmente, as crianças e os adolescentes pobres são incentivados, através 

das condicionalidades de programas de transferência de renda, a manterem frequência 

regular na escola. Pesquisa realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte (Prefeitura de Belo 

Horizonte, 2005) apontou que esse dispositivo consegue manter as crianças na escola, 

mesmo que, em alguns casos, sobrepondo-se ao trabalho infantil. Entretanto, o impacto da 

escolarização só será reconhecido em alguns anos, quando os filhos da geração atual 

                                                 
6 A alteração foi feita na LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, por meio da Lei nº 
12.796, de 4 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União do dia 05/04/2013. 
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tiverem pais com maior escolaridade. 

A recente situação escolar, construída com a intervenção do Estado, junto às 

famílias pobres, contribuiu para a manutenção de estigmas e predicações, mesmo depois da 

promulgação do Eca. A perspectiva é a da equidade de direitos para todas as crianças e 

adolescentes, mas as desigualdades persistem. 

Segundo o conceito que Goffman (1981/2004) recuperou dos gregos, o estigma 

vem do atributo com o qual se procura evidenciar alguma mácula no status moral de quem 

o apresenta, com isso desacreditando aspectos positivos também presentes. Mesmo depois 

que a pessoa deixa de “carregar” aquela característica (a pobreza e o analfabetismo, no 

caso), a identificação do atributo com a pessoa contribui, ainda assim, para manter a 

identificação. Dessa forma, representações, predicações e estigmas do menor em situação 

irregular ou carente7 aprofundaram uma concepção segregadora e estigmatizadora a 

serviço de um modelo idealizado de família e criança, que se tornou referência. O padrão 

normativo como regra dos bons costumes (código de menores) foi adotado, assim, a partir 

das concepções das classes dominantes. 

Canguilhem (1982) aponta uma dualidade no conceito de normal que recebe uma 

valoração negativa – aquilo fora da norma deve ser evitado ou corrigido –, mas que 

significa também aquilo como deve ser, que se encontra na maior parte dos casos, que 

constitui a média ou o módulo de uma característica mensurável. Com Canguilhem, 

aprendemos que anomalia, ou irregularidade, deve conservar estritamente seu sentido de 

insólito, de inabitual, sendo, portanto, um desvio estatístico. 

Outro aspecto emblemático relativo à nomeação das crianças pobres está no próprio 

Eca, que divide a organização das disposições legais entre Livro I, referente à parte geral, 

e Livro II, referente à parte especial. Na primeira, são elencados os direitos devidos a 

todas as crianças e adolescentes e, na segunda, são explicitadas as disposições para a 

organização da política de proteção especial, aplicada apenas às crianças, aos adolescentes, 

aos pais ou responsáveis em risco ou violação dos direitos. Essa distinção pode ser também 

estigmatizadora, mesmo que não se refira explicitamente aos pobres, pois, na prática, são 

eles que têm sido o público alvo da Proteção Especial. Garcia (2010) problematiza a ideia 

                                                 
7 A noção de carência foi amplamente utilizada no Brasil, a partir da chamada “era Vargas”, um governo que 
propunha um cunho mais social, ainda que populista: o entendimento do que deveria ser uma política para a 
infância se coadunou com um reconhecimento da situação da infância como um problema social, 
consequência da pobreza da população. A Constituição de 1937 inclui no artigo sobre infância e juventude a 
seguinte frase: Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado para a 
subsistência e educação de sua prole. (Brasil, 1937). Assim, propagou-se a ideia de que a pobreza era 
ambiente de “carências” de várias ordens. Essa concepção perdura em certa medida, até os dias de hoje.  
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da universalidade dos direitos e os predicados que acompanham determinados segmentos 

que, a partir da discriminação positiva, se tornam detentores de direitos especiais: 

 

Direitos humanos não significa ter um nome, um estatuto reconhecido e ser 
tratado com dignidade já que haveria identificação desse lugar. Direitos humanos 
será algo a que chegamos justamente por independer do lugar dado pelos 
predicados (p.147). 

 

Segundo o autor, a democracia moderna pretende valer para todos, sem menção de 

predicados. Pelo contrário, uma pluralidade irredutível de nomes próprios é o único real 

com que contamos em oposição à ditadura dos predicados (Garcia, 2010, p.147). 

Com Certeau (1994), pode-se dizer que as famílias pobres, vistas da perspectiva da 

hegemonia das classes dominantes, apesar de sofrerem o impacto dessa relação 

estigmatizadora, também criam táticas como a liberdade e a resistência do homem comum 

aos dispositivos da disciplina já elucidados por Foucault. Assim, cada individualidade é o 

lugar onde atua uma pluralidade incoerente e muitas vezes contraditória de determinações 

sociais (Certeau, 1994, p. 41). A partir dessa teoria, é um erro supor que o consumo pelo 

anônimo coletivo de ideias, valores e produtos é uma prática passiva, feita de puro 

conformismo às imposições dos poderes sociais. Certeau crê na potencialidade das táticas, 

definidas como movimentos que não afrontam diretamente o poder, mas que, também, não 

se submetem a ele. Acredita, assim, que a rede de vigilância é contraposta a procedimentos 

minúsculos e cotidianos que jogam com os mecanismos da disciplina e não se conformam 

a ela, partindo de outras maneiras de fazer, formando assim uma contrapartida. Para o 

autor, o cotidiano se inventa com mil maneiras de caça não autorizada (p. 38). Dessa 

forma, pode-se compreender como algumas práticas sociais permanecem não oficiais: não 

são incorporadas às legislações nem à institucionalização social, mas persistem no âmbito 

doméstico ou das comunidades. Outras práticas sociais permanecem “clandestinas”, ou 

proibidas, como a circulação das crianças8 dentro da família extensa, o trabalho infantil 

doméstico e as práticas tradicionais de castigos e correção, “métodos” pedagógicos que 

ainda persistem. No caso da luta por direitos de segmentos, como os da criança e do 

adolescente, as legislações são instituídas a partir de movimentos sociais. Isso não quer 

dizer que os movimentos representam as ideias da maioria da sociedade. Quase sempre 

não; no entanto, são discursos, bandeiras, valores, ideais de sociedade, modos de agir que 

                                                 
8 A circulação de crianças é definida por  Fonseca (1999, p.66) como uma prática tradicional nas classes 
populares, caracterizada por idas e vindas das crianças entre domicílios de familiares ou não. 
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determinado grupo social consegue tornar visível e audível a ponto de influenciar o poder 

legislativo e torná-los leis. O que interessa compreender, nesse caso, é como o discurso dos 

direitos das crianças e adolescentes pode se tornar hegemônico na lei mas não nas práticas 

sociais.Vários outros discursos religiosos, tradicionalistas, jurídicos, econômicos, 

científicos etc. atravessam, formando uma polifonia de crenças e concepções que vêm dar 

legitimidade a várias práticas sociais. 

1.1 A concepção de direitos: dilemas 

Para contextualizar os dilemas enfrentados na implementação dos direitos das 

crianças e adolescentes previstos no Eca, vale lembrar, a partir de Bobbio (1992), a noção 

de direitos. Para o autor, após a segunda guerra mundial, essa questão passou das esferas 

nacionais para a internacional, assumindo duas direções – a da universalização e a da 

multiplicação – envolvendo pela primeira vez na história, todos os povos (Bobbio, 1992, 

p. 49). O autor busca, com Kant, identificar eventos que sinalizaram a disposição do 

homem em progredir e desembocaram na Revolução Francesa como o despertar de um 

entusiasmo que, segundo Kant, refere-se sempre ao que é ideal, ao que é puramente moral 

[...] e não pode residir no interesse individual (p.52). Mesmo reconhecendo que o 

conceito de moral é problemático, Bobbio insiste nele, no ponto de vista de uma ética 

racional que é habitualmente designada pela expressão consciência moral. Dessa forma, 

ele busca localizar a temática dos direitos na contraposição ao que se impunha como moral 

até então, como os mandamentos, proibições e obrigações. A figura originária era o dever 

e não o direito. Assim, a inversão da moeda dos deveres para os direitos foi uma 

verdadeira revolução copernicana em seus efeitos e essa revolução tem sido gradativa 

(Bobbio,1992, p. 57).  Desde então, a doutrina dos direitos avançou muito em uma direção 

sem volta na passagem gradual do que ele chama de especificação de grupos de sujeitos 

titulares de direitos. Essa especificação ocorreu, em primeiro lugar, em relação às 

temáticas da liberdade (de opinião, de imprensa, de reunião, associação etc.) e, em 

segundo lugar, em relação ao termo homem, dos direitos que se estendem ao gênero, às 

fases da vida, às condições especiais de vida. 

Posto isto, Bobbio (1992) assume que uma coisa é falar de direitos e ratificar 

convenções e até colocá-las em lei; outra é o desafio de implementar no plano real uma 

proteção efetiva, dada a extensão de direitos, sempre novos. Dessa forma, enquanto os 

direitos de liberdade nascem contra o superpoder do Estado, os direitos sociais exigem a 
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ampliação de poderes do Estado Social. 

Para Bobbio (1992), a defasagem entre o reconhecimento do direito e a sua efetiva 

proteção nos Estados só pode ser superada pelas forças políticas, já que, no seu 

entendimento e no de Kant, o tema dos direitos indica um progresso moral da humanidade 

(p. 64). A partir dessas concepções, podem-se elencar alguns dos dilemas presentes na 

legislação atual dos direitos das crianças e dos adolescentes e nas práticas sociais 

embasadas por ela. São dilemas que sustentam certa discriminação e entraves à garantia da 

efetivação de direitos como ideal moral. O autor antecipa que os indivíduos não podem 

depender de políticos que não têm confiança na virtude e na força da motivação moral, 

contida no ideário dos direitos. Dessa forma, Bobbio nos convoca a derrotar o ceticismo e 

a lutar pelos direitos. 

Essa noção de que os direitos prescritos, inclusive em leis, ainda precisam de 

mobilização social para existir de fato, é ratificada por vários outros autores, estudiosos da 

questão. Faoro (1988, citado por Pereira, 1996, p. 67) afirmou que a Constituição não 

representa a festa da cumeeira, mas a festa [...] da pedra fundamental. Telles (1999) 

propõe que a noção de direitos só faz sentido na ótica de quem os pronuncia como o 

espaço entre a lei e a realidade. Dessa forma, traz o sentido político inscrito nos direitos 

sociais, ancorado, segundo a autora, nos conflitos pelos quais as diferenças de classes, 

gênero, etnia, raça ou origem se metamorfoseiam nas figuras políticas de alteridade. 

Acrescenta ainda que 

 

Os direitos supõem uma palavra e sujeitos falantes que se fazem ver e reconhecer 
nos direitos reivindicados e se pronunciam sobre o justo e o injusto e, nesses 
termos, reelaboram suas condições de existência como questões pertinentes à 
vida em sociedade... Os direitos estruturam uma linguagem pública que baliza os 
critérios pelos quais os dramas da existência são problematizados em suas 
exigências de equidade e justiça. (Telles, 1999, p. 178). 

 

Essa caracterização dos direitos vai ao encontro do conceito de cidadania expresso 

por Zanetti (2003, p. 16): 

 

[...] tornar-se cidadão significa antes de qualquer coisa, participar de forma ativa 
no processo de reivindicação e conquista de novos direitos, mas, acima de tudo, 
atuar politicamente para que os direitos conquistados e proclamados sejam 
efetivamente garantidos. 

 

Segundo Telles (1999), a linguagem dos direitos tem um sentido crítico e 

questionador. Abre a porta da cena política para a busca pela equidade e justiça social. 
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Dessa forma, abdica do conceito de carência, em prol de uma dinâmica de personagens 

sociais que vão à cena política como portadores de uma palavra e exigem reconhecimento: 

pautam e criam agendas políticas. 

Fleury (2004) complementa afirmando que a ideia de direitos remete à construção 

dos Estados nações, isto é, de um poder político, que se exerce de forma soberana e 

autônoma sobre um território e um povo, ligados por uma história e uma cultura comuns. 

Para a autora, 

 

A mediação entre os indivíduos e o Estado, através da igualização realizada na 
cidadania só é efetiva na medida em que a sociedade civil seja capaz de realizar 
as funções de agregação dos interesses, reconhecimento dos sujeitos e sua 
inserção na esfera pública. Só assim a cidadania deixa de ser um invólucro legal 
e passa a ser um exercício na vida social. (Fleury, 2004, p.13). 

 

Ora, se os direitos inscritos na lei podem ser reclamados juridicamente, e nisso 

reside sua força, e se a trajetória rumo à cidadania exige, além do reconhecimento do 

direito, um sujeito político que expressa essa condição, no caso das crianças e 

adolescentes, outros desafios se colocam, pois eles são representados e traduzidos pelos 

adultos (Moreira, 2009). Assim, pode-se ver como a concepção de direitos traz muitos 

desafios e dilemas para sua concretização.  

Alain Renaut (2004) faz uma análise dos dilemas que as democracias modernas têm 

enfrentado para sistematizar e colocar em prática os direitos das crianças: 

 

[...] a modernização das representações da infância e das práticas relativas a ela 
foi de uma extrema lentidão [...] simbolizada pelo fato de que levou dois séculos 
da Declaração dos Direitos do Homem de 1789 à Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança [...] de 1989. Entretanto lá já estava presente: “Todos os 
Homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos” (Renaut, 2004, p 
279). 

 

A primeira Declaração dos Direitos da Criança, de 1924, conhecida como a 

Declaração de Genebra, foi genérica naquilo que é devido à criança e não mencionou em 

parte nenhuma os direitos, proclamando que se dê à criança o que a humanidade tem de 

melhor. Na perspectiva de aprofundar o sentido da proteção especial à infância e à 

maternidade, explicitada na Declaração dos Direitos do Homem de 1948, nova Declaração 

dos Direitos da Criança foi redigida em 1959, mas, segundo Renaut (2004), manteve a 

mesma representação da infância: a criança, devido à falta de maturidade física e 

intelectual, precisa de proteção e cuidados especiais. Assim como a declaração anterior, 

esta busca exclusivamente assegurar o bem estar da criança. Renaut qualifica os direitos 
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expressos ali como direitos-créditos. São aqueles que se referem aos direitos à educação, 

saúde, cuidados, proteção etc. Estão, portanto, na perspectiva protecionista da primeira 

declaração. Somente na Convenção de 1989, ou seja, 30 anos depois, reconhecem-se os 

direitos-liberdade para as crianças, os mesmos que são reconhecidos na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem. São os direitos à liberdade de opinião, de expressão, de 

pensamento, de consciência, de religião, de associação etc. A Convenção de 1989 tem um 

caráter diferente das declarações anteriores, que tinham um sentido mais moral do que 

jurídico, enquanto a Convenção tem um caráter de lei universal. Ao ratificarem a 

convenção, os países se comprometem a transformá-la em lei nacional que adquire, assim, 

uma referência para o estabelecimento de compromissos e obrigações com caráter 

coercitivo (Souza, 2002). Estão postos, assim, os vários dilemas e contradições que os 

direitos das crianças encerram. Para Renaut (2004), a transposição dos direitos-liberdade 

dos homens para a criança cria situações paradoxais, pois a condição de ser vulnerável, em 

desenvolvimento e dependente de cuidados já coloca a criança em situação de 

desigualdade em relação aos adultos. Esse paradoxo de garantia da permanência dos 

valores de igualdade e liberdade, dentro de uma relação educativa, concentra muitas 

dificuldades. A alteridade da criança criou dilemas para a dosagem do seu espaço político 

de ser portador de direitos. Essa dificuldade é importante para a educação, sobretudo na 

relação com a autoridade dos adultos, em especial a dos pais e dos responsáveis na escola: 

 

Como limitar o acesso da criança à igualdade sem que esta limitação induza uma 
regressão em direção à concepção da autoridade parental e do poder escolar que 
não seriam compatíveis com os valores da igualdade e da liberdade? (Renaut, 
2004, p.281) 

 

Ensaiando algumas respostas, Renaut (2004) sugere, em primeiro lugar, que a 

explicitação da criança como ser portador de direitos é importante para impedir sua 

instrumentalização como objeto de prazer ou de perversão de adultos, como nos casos de 

pedofilia ou espancamentos. Para o autor, foi necessário um longo período para que os 

dispositivos jurídicos pudessem transmutar do imaginário social da ordem familiar 

perturbada pela criança delinquente para outras configurações que percebem a criança 

como uma pessoa, possibilitando assim o alargamento de seus direitos, inclusive no espaço 

doméstico. A declaração dos direitos dos homens, de dois séculos atrás, incluía a criança, 

mas o reconhecimento concreto de seus direitos, inclusive na família, ainda demora: a 

família foi a mais poderosa e durável zona de não direitos que as sociedades trabalhadas 
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pela dinâmica democrática conheceram e que continuam frequentemente a conhecer 

(Renaut, 2004, p.278).  

Para Renaut (2004), a mudança nas representações da criança e a constituição do 

imaginário social sobre sua condição de sujeito e não objeto de direitos, o que inclui 

proteção e liberdade, corresponde a uma incontestável vitória da civilização e do direito 

sobre a barbárie e sobre a opressão (p. 337). Entretanto, como nos adverte o autor, a 

história ainda não acabou, pois a modernidade, a partir da noção de direitos, imprimiu às 

relações de poder ou de autoridade uma dimensão contratual (p. 336).  

Admitindo uma fragilização do poder parental frente à nova criança livre, Renaut 

(2004) postula uma ótica em que o jurídico distingue-se da ética: 

 

A obrigação jurídica é “perfeita” ou “completa” porque está submetida ao 
mesmo tempo à pressão da lei moral e à das leis, ao passo que a obrigação moral 
é “incompleta” ou “imperfeita” porque é ditada apenas pelo princípio da 
moralidade e porque não se pode obrigar ninguém a ser virtuoso (p. 323). 

 

Renaut (2004) vê positivamente essa transformação do vínculo familiar como 

evolução de um lugar de pura relação de força, para uma educação da criança para a 

liberdade. Entretanto, admite que essa concepção nos confronta com difíceis paradoxos. O 

mais importante, em sua opinião, é aquele que transforma a relação parental e o vínculo 

familiar em uma relação que não concebe as obrigações para com o filho na dimensão de 

uma ética moral e se limita a estabelecer relações jurídicas.  

De fato essa judicialização da infância tem sido a via pela qual se tem buscado a 

garantia dos direitos das crianças. Segundo Moreira, Bedran e Carellos (2007), as 

democracias contemporâneas estão cada vez mais submetidas à regulação das relações 

sociais mediada pela judicialização: Passamos então de uma sociabilidade familiar regida 

pela lógica da tradição para uma sociabilidade regida pelas leis (p. 165). Nesse ponto, é 

bom lembrar, com Afonso (2002), que as relações das famílias com as suas crianças estão 

alicerçadas por crenças sobre o que é uma criança e como ela deve ser cuidada, matizadas 

por um complexo de emoções e relações intersubjetivas em que informar ou cobrar 

posições, a partir do disposto em um ordenamento jurídico, não basta. 

Raimon Panikkar, ao analisar a noção de direitos humanos, traz outros dilemas: 

 
Os Direitos Humanos são uma janela através da qual uma cultura determinada 
concebe uma ordem humana justa para seus indivíduos, mas os que vivem 
naquela cultura não enxergam a janela; para isso, precisam da ajuda de outra 
cultura, que, por sua vez, enxerga através de outra janela (Panikkar, 2004 p. 
210).  
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O aspecto mais interessante da análise de Panikkar (2004) é justamente o 

contraponto que ele apresenta à questão da universalidade dos direitos. Para ele, nenhuma 

cultura, ideologia ou religião pode, hoje, falar pelo conjunto da humanidade (p. 206). A 

indagação da universalidade dos direitos humanos é uma problemática intercultural. Não 

existem valores transculturais, mas pode haver valores interculturais. Entretanto, para isso, 

são necessários diálogos que devem acontecer a partir de uma perspectiva que ele nomeia 

hermenêutica diatópica: 

 

Entendo por hermenêutica diatópica uma reflexão temática sobre o fato de que 
os loci (topoi) de culturas historicamente não-relacionadas tornam problemáticas 
a compreensão de uma tradição com as ferramentas de outras e as tentativas 
hermenêuticas de preencher essas lacunas (Panikkar, 2004 p. 208). 

 

Assim, a questão colocada é a da própria natureza dos direitos humanos: realizando 

um escrutínio intercultural da noção de direitos humanos, é possível compreender os 

construtos de uma cultura, a partir do topos de uma outra? Panikkar (2004) nos convida a 

pensar como uma questão, como a dos direitos humanos, pode ser experimentada de uma 

forma radicalmente diferente em outras culturas, o que não quer dizer que ela não seja 

considerada. Segundo sua visão, o que está em jogo não é a resposta dada, mas o problema 

que é colocado. Portanto, há que se fazer um esforço em compreender culturas diferentes a 

partir delas próprias, ou seja, da forma como elas se entendem. E para isso é necessário que 

sejamos capazes de superar nossas próprias categorias de compreensão: 

 

Não existem valores transculturais, pela simples razão de que um valor existe 
como tal apenas em um dado contexto cultural. Mas pode haver valores 
interculturais ou podemos dizer, urna crítica intercultural é de fato possível, não 
consistindo em avaliar um construto cultural a partir das categorias de outro, e 
sim na tentativa de compreender e criticar um problema humano específico com 
as ferramentas de compreensão de diferentes culturas envolvidas, e, ao mesmo 
tempo, na consideração temática de que a própria consciência, e mais ainda, a 
formulação do problema já são culturalmente condicionadas (Panikkar, 2004, 
p.221). 

 

Essa ponderação é trazida aqui como um argumento do desafio intercultural que se 

estabelece na intervenção do Sistema de Garantia de Direitos em determinados grupos 

familiares pobres, oriundos de outras experiências, especialmente identificadas com uma 

cultura rural e sem acesso àquela cultura “formal” aprendida na escola. 
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1.2 A criança entre o Estado e a família na provisão de direitos. 

Em relação aos direitos prescritos no Eca, a quem cabe a obrigação, de prover os 

direitos? Lembra-se aqui a diferença que o filósofo Renaut (2004) faz entre obrigação 

moral e contratual . Para ele ‘aqueles que se contentam em fazer o que as crianças têm 

direito [...] farão menos do que devem’, visto que só executarão uma parte de suas 

obrigações (p. 326).  

Os direitos são concebidos no Eca como obrigações e responsabilidades 

compartilhadas entre a família, a sociedade e o Estado. Para Faria (2001), no Brasil, as 

responsabilidades sobre as provisões dos direitos se caracterizam como individual, social, 

civil e/ou estatal, distribuídas entre as famílias, a sociedade civil ou ao Estado, sem 

hierarquia de ordenação, dificultando a cobrança dos direitos, formando um jogo de 

empurra entre as instituições. O cenário de dilemas está montado: a família, em muitos 

casos uma zona de não direito (Renaut, 2004), é atravessada por diferentes concepções e 

tradições, o Estado pendula entre uma legislação de bem-estar social e uma realidade de 

Estado Mínimo e a sociedade civil, entre o mercado e a filantropia. 

Assim, como o direito deve ser provido pelo Estado, pela família e pela sociedade, 

se um dos entes não cumpre a sua parte, pode-se pensar que há uma sobrecarga para os 

outros e isso atinge especialmente as famílias pobres, mais dependentes do Estado que as 

famílias que compram os direitos sociais no mercado, criando assim uma espécie de 

apartheid social. A provisão de direitos, portanto, é desigual.  

Para Bock (2010), nossa sociedade criou poderosos dispositivos para a manutenção 

de privilégios através de uma ilusão de liberdade e igualdade de oportunidades. Com o 

declínio do prestígio das abordagens de cunho marxista relativas à determinação da 

pobreza, no Brasil, predomina a noção de que o esforço individual pode arregimentar as 

possibilidades de saída da situação de exclusão social, pobreza ou vulnerabilidade em que 

se encontram as famílias pobres. Nesse sentido, Souza (2009) chama atenção para uma 

justificação da desigualdade social que tem sido cada vez mais defendida, como se um 

conjunto de predisposições que explicam os comportamentos sociais e políticos de cada 

um fossem disponíveis de igual maneira para todos (p.24). Essa justificação, segundo o 

autor, leva ao esquecimento da determinação social e, por esse dispositivo, o individuo 

fracassado é alguém que tem culpa, por preguiça, inépcia ou maldade. Escolheu o 

caminho errado (p. 44). O que se quer destacar aqui é a contradição que esse dispositivo, 

ou essa ideologia meritocrática, traz para a intervenção do Estado junto a famílias pobres 
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no cumprimento da medida de proteção, exigindo delas tarefas e obrigações que são 

responsabilidades estatais, reproduzindo assim uma história de submissão.  

Os analistas das políticas sociais têm se debruçado para descrever, compreender, 

quantificar e dimensionar o fenômeno da pobreza. Ampliações de sua concepção a partir de 

novos conceitos como exclusão social e vulnerabilidade têm trazido uma complexidade de 

perspectivas que têm sido consideradas para a implementação e avaliação de programas 

sociais, em especial aqueles de combate à pobreza e exclusão social. Veiga e Carneiro 

(2005) apresentam cinco enfoques principais sobre os quais a pobreza tem sido 

caracterizada: (a) O principal dominante é a perspectiva da renda, base para as definições 

de linhas de pobreza, hoje largamente utilizadas; (b) O segundo enfoque traz a dimensão 

das necessidades básicas insatisfeitas que identificam os déficits e níveis de carência que 

condicionam a pobreza e são medidos, portanto, pelo acesso a bens de serviço, base para a 

elaboração de mapas de pobreza, utilizados na escolha de territórios prioritários para 

implementação de programas sociais; (c) O terceiro enfoque, utilizado na concepção do 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano9 traz a perspectiva da pobreza de uma forma 

mais ampliada, não só como renda, mas atrelada à privação de capacidades; (d) O quarto 

enfoque engloba as noções de exclusão social que a princípio na década de 1970 foram 

compreendidas, em especial na Europa, como desemprego ou inserção precária ao mercado 

de trabalho e que mais recentemente tem incorporado a perspectiva da instabilidade dos 

vínculos de pertencimento social, o que Castel (2000) denominou como desfiliação. (e) Por 

fim, o quinto enfoque engloba as noções de incerteza, de risco e de ativos, ou seja, a 

vulnerabilidade: 

 

A vulnerabilidade refere-se à capacidade de resposta frente às situações de risco, 
com maior ou menor resistência frente a uma situação de crise e a probabilidade 
de que essa implique um declínio do bem estar e uma piora da condição social. 
(Filgueiras, 2004, p. 28). 

 

Sem aprofundar esse debate sobre os conceitos de pobreza e exclusão social, o que 

se quer enfatizar é que a pobreza não pode ser reduzida à privação econômica, ou seja, essa 

condição carreia uma multiplicidade de dimensões objetivas e subjetivas que abrem campo 

para elementos menos tangíveis da pobreza. Aí se instalam questões relativas às rupturas 

                                                 
9 O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano tem sido utilizado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), órgão da ONU, com objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a 
qualidade de vida oferecida à população através da computação de anos médios de estudo, expectativa de 
vida da população e produto interno bruto – PIB per capita (Organização das Nações Unidas, n.d). 
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ou fragilidades dos vínculos sociais e às consequências cognitivas e emocionais da 

exposição à exclusão social (Carneiro, 2009). Mais recentemente, alguns autores têm 

trazido à tona aspectos subjetivos que são banalizados ou esquecidos na análise de 

comportamentos de famílias pobres, buscando caracterizar como a desigualdade social é 

também condição constitutiva das nossas subjetividades. (Souza, 2009; Caliman, 2006, 

apud Moreira, 2007 Sawaia, 2005; Bock, 2010). O que se quer salientar é que esse 

contexto de privações conforma uma complexidade de fenômenos que devem ser levados 

em consideração ao se tratar das questões de direitos com famílias que têm tido 

historicamente acesso diferenciado aos bens sociais e culturais produzidos pela 

humanidade. 

Acrescenta-se nesse contexto a dimensão de gênero contida nessa proposição de 

compartilhamento de responsabilidades com as famílias. Tomando esse pressuposto como 

princípio, cabe avaliar como essa revalorização da família se insere em um movimento 

intenso de mudanças na configuração dessa “instituição”. Para Moreira (2011), as 

mudanças ocorridas no contexto da família se entrelaçam com a mobilização e 

consolidação do movimento feminista e da luta pelos direitos das crianças e dos 

adolescentes. As mudanças na dinâmica familiar a partir desses dois paradigmas são 

imensas. Ao mesmo tempo em que a mulher toma lugar em outros campos da sociedade 

para além da família, a referência dos direitos das crianças e dos adolescentes, conforme já 

apontado, abre uma crise de valores dentro das famílias nas quais a autoridade parental se 

fragiliza a partir do empoderamento das relações jurídicas. Assim, a família 

contemporânea sofre um processo contínuo de reinvenção de si mesma, embora persista 

como o centro de referência para a delimitação da subjetividade (Moreira, 2007, p. 164). 

Sabe-se que muitas vezes o cuidado das crianças é designado principal ou exclusivamente 

à mulher, seja ela mãe ou avó. Faria (1998) aponta que as maneiras como os países 

concebem a organização familiar e o engajamento das mulheres no mercado de trabalho 

são consideradas questões e/ou decisões que definem a escolha por modelos de intervenção 

governamental, na provisão de políticas públicas de atenção às crianças. Assim, entre o 

modelo da máxima responsabilidade pública e o modelo de máxima responsabilidade 

privada, encontram-se concepções políticas, mais ou menos feministas e, simultaneamente, 

melhores instituições sociais de cuidados ou a falta delas.  

No Brasil, uma das estratégias do Sistema de Garantia de Direitos é a 

matricialidade sócio familiar como foi apresentada na introdução desta dissertação. Cabe 

ponderar, como nos lembra Fonseca (2006, p. 6) que: 
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[...] a revalorização da família não deve significar um recuo das 
responsabilidades do Estado na alocação de recursos de bem-estar aos cidadãos. 
Os cuidados e recursos de bem-estar suportados pelas famílias não são 
substitutivos das responsabilidades do Estado. 
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CAPÍTULO II: 

ITINERÁRIO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo descreve o itinerário da pesquisa, ou seja, apresenta a metodologia 

adotada e as teorias que a embasam, bem como alguns dos procedimentos utilizados e 

acontecimentos de cada fase da pesquisa. 

Realizou-se pesquisa de campo a partir da abordagem qualitativa proposta por 

Minayo (2000), para quem a pesquisa em ciências sociais se fundamenta em um acordo 

fundado em princípios, mais do que em procedimentos. Dessa forma, a realidade social, 

com seu dinamismo e riqueza de significados, é sempre mais rica do que se pode captar. 

Além disso, os fenômenos e processos sociais que almejamos pesquisar têm profundo 

sentido dado pela subjetividade (p. 11). Considerou-se que objetivá-los a partir de dados 

quantitativos não teria consonância com os objetivos desta pesquisa, que visa compreender 

a experiência vivenciada por sujeitos e cujo sentido emerge durante a pesquisa, no 

momento de descrevê-la. É justamente esse sentido e a descrição da experiência que nos 

interessam. Assim, não há aqui nenhuma preocupação com neutralidade ou objetividade do 

pesquisador. Pelo contrário, a implicação do pesquisador é parte do método adotado. A 

interação do pesquisador com o campo modifica seu ponto de vista e cria outras 

perspectivas de análise. Os pontos de interação entre sujeito/pesquisador e 

sujeito/pesquisado que trouxeram constrangimentos foram incorporados à pesquisa como 

importantes analisadores do “material bruto”, ou seja, foram embriões de novos 

conhecimentos. O termo analisador é utilizado em análise institucional: é tudo aquilo que 

revela o não dito, o peculiar, as particularidades e a transversalidade das hierarquias e 

inserções sociais. Popularmente, é o que faz levantar lebres, isto é, torna público o 

escondido, suscita questões inesperadas.  

O estabelecimento de um roteiro metodológico objetivou, então, planejar um 

percurso de pesquisa, guia de um caminho que foi traçado ao caminhar, mesmo que alguns 

de seus passos estivessem previamente apontados.  

A metodologia é apresentada a seguir, de acordo com a organização que Minayo 

(2000, p. 25) faz do ciclo da pesquisa qualitativa, que compreende uma fase exploratória, 

uma fase de campo e a do tratamento do material obtido. 
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2.1. Fase exploratória da pesquisa 

Conforme Minayo, na fase exploratória da pesquisa, interroga-se sobre o tema, seus 

pressupostos, as teorias pertinentes, a metodologia apropriada e as questões operacionais 

do desenvolvimento da pesquisa. Como o tema já estava definido desde o início, coube 

definir o escopo da pesquisa para alcançar o objetivo proposto de descrição dos itinerários 

das famílias com medida de proteção no âmbito do SGD. 

Como já apontado na introdução deste trabalho, sou uma operadora do SGD, com 

mais de quinze anos de trabalho na política de Assistência Social. Esses anos conformaram 

um conhecimento sobre o campo. Por isso, foi necessário, inicialmente, grande esforço 

para lograr, diante da temática proposta, uma posição diferente daquela que assumo no 

trabalho realizado na Prefeitura.  

Assim, nessa fase, foram realizadas entrevistas com alguns colegas operadores do 

SGD, a fim de estabelecer um novo diálogo com o campo, a partir do lugar de 

pesquisadora, buscando informações sistematizadas sobre as famílias que estavam em 

cumprimento de medida de proteção na cidade, a fim de subsidiar as escolhas 

metodológicas da presente pesquisa.  

Para tanto, realizei três encontros com profissionais que trabalham em campos 

estratégicos do itinerário que pretendia pesquisar, a saber, o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (Creas), o Juizado da Infância e Juventude (JIJ) e a 

Promotoria da Infância e Juventude de Belo Horizonte10. Verifiquei que, a despeito dos 

esforços de implantação, nessas instituições, de sistemas informatizados, a sua efetivação 

não fora alcançada. Nos Conselhos Tutelares e no Juizado, as informações sobre as 

famílias estão organizadas, respectivamente, em prontuários ou processos e em pastas 

individuais de cada família. Não há sistematização do número de famílias atendidas nem 

do resultado dos acompanhamentos familiares. No Creas, além dos relatórios que 

compõem a pasta da família, há uma organização segundo as seguintes categorias: famílias 

que não aderiram, evadidas, que mudaram de município, que esgotaram as possibilidades 

de intervenção e que foram desligadas por superação da situação de violência doméstica. 

O trabalho exploratório apontou também que as famílias com as quais cada um dos 

órgãos trabalha podem estar em estágios diferentes do cumprimento da medida de 

                                                 
10 O Conselho Tutelar não foi incluído nessa fase exploratória, pois eu já dispunha das informações 
necessárias visto que, naquele momento, compunha o grupo de discussão de implantação do Sistema para 
Informação da Infância e Adolescência (SIPIA) nos Conselhos Tutelares em Belo Horizonte. 
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proteção, sendo que, necessariamente, as mesmas famílias não passam por todas as 

instituições. O cumprimento ou não da medida aplicada e a adesão aos encaminhamentos 

realizados é que definirão o percurso da família no SGD. Os resultados desse trabalho 

exploratório subsidiaram a escolha dos procedimentos para a pesquisa de campo, descritos 

a seguir. 

Nessa fase também foi realizada a pesquisa bibliográfica sobre a história das 

crianças no Brasil e de teorias e métodos relativos a itinerários. Para o acesso aos 

itinerários, tomou-se como referência o conceito de narrativas biográficas, ou o que 

Passeron (1995) define como estruturas longitudinais da individuação. As narrativas são o 

principal acesso, uma vez que os itinerários são constituídos a posteriori, a partir do olhar 

do sujeito sobre as suas experiências, buscando interpretar e conferir sentido as ações 

realizadas, de acordo com as suas circunstâncias atuais, com o seu conhecimento presente 

(Cabral, 2010, p. 35). Alguns autores concordam que essa linha de pesquisa contém pontos 

de riscos metodológicos, pois a análise biográfica sofre mais que a análise categorial para 

formalizar seus métodos e definir suas limitações, devido a seu caráter de inteligibilidade 

suficientemente rico para dispensar o esforço de método (Passeron, 1995). 

Segundo Bourdieu (2005), o narrador de sua própria biografia tenta dar sentido e 

tornar inteligível o relato, busca extrair uma lógica retrospectiva e prospectiva ao mesmo 

tempo, atribuindo causas e efeitos aos atos. Ele organiza a descrição de sua vida em 

estados sucessivos, etapas do desenvolvimento de sua história. A ilusão biográfica, para 

Bourdieu, está contida nessa retórica, que advém de uma tradição literária. Concordando, 

nesse aspecto, com Bourdieu, Bosi (1994) reconheceu na sua pesquisa que, na narração do 

que se passou, as memórias fazem uma escolha de conteúdos a serem evocados. A autora 

chamou essa evocação de memória-trabalho, completando que lembrar não é reviver, mas 

refazer, reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje (Halbachs citado por Bosi, 

1994, p. 54). 

As ilusões e os riscos metodológicos envolvidos foram considerados, com o auxílio 

da noção de itinerário de Certeau (1994). As memórias dos sujeitos praticantes aparecem 

em forma de narrativas. Os relatos atravessam e organizam lugares, pois são percursos de 

espaços (pp.199-200). O espaço é um lugar praticado e as descrições orais de lugares 

narrados representam um primeiro e imenso corpus (p. 203). A coordenação entre um 

fazer e um ver toca na base dessas narrações cotidianas, articulando um itinerário (uma 

série discursiva de operações) e o mapa (uma descrição) ou, em outras palavras, transita 

entre a linguagem simbólica e a antropológica da experiência (p. 204). 
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Certeau (1994) olha o espaço a partir da narrativa de um sujeito que o viveu como 

lugar praticado. Tal teorização encontra consonância na afirmativa de Levi: A importância 

da biografia é permitir uma descrição das normas e de seu funcionamento efetivo a partir 

das incoerências estruturais e inevitáveis entre as normas e práticas (Levi, 2005, p.180). 

Assim, Levi nos convida a pensar na amplitude de liberdade de escolha dos sujeitos no 

âmbito normativo dos sistemas, afirmando que nenhum sistema é suficientemente 

estruturado a ponto de eliminar escolhas conscientes, manipulações ou negociações e que, 

por isso mesmo, as biografias são o campo ideal para verificar o caráter intersticial entre a 

liberdade dos agentes e as estruturas dos sistemas. 

Posto isso, a concepção de análise biográfica escolhida foi a biografia 

hermenêutica (Levi, 2005), em que o material biográfico torna-se intrinsecamente 

discursivo. Nesse caso, esse material se presta às diversas re-significações e possibilidades 

epistemológicas. Levi adverte para a necessidade de se aprofundar em métodos de análise 

mais sensíveis ao caráter aberto e dinâmico das escolhas e ações dos sujeitos 

pesquisados11. 

Dessa forma, defini que a principal forma de acesso aos itinerários seria através dos 

relatos das famílias que os vivenciaram. O exame das pastas com documentos e relatórios 

da rede sobre as famílias forneceu material para contextualizar os itinerários descritos e 

para avaliar as aproximações e distanciamentos entre o relatório oficial do SGD e o 

itinerário vivido pelos sujeitos. 

Considera-se também parte dessa fase exploratória, a qualificação do Projeto de 

Pesquisa, quando foi apresentada à banca examinadora a proposta de metodologia e os 

procedimentos a serem realizados. Naquele momento, a proposta era a de acompanhar seis 

famílias, dentro de uma abordagem etnográfica: 

 

Dessa forma decidiu-se escolher duas famílias indicadas por cada um dos pontos 
desse itinerário, uma em que houve e outra em que não houve, até o momento da 
pesquisa, a cessação da violência. Essas famílias serão indicadas pelo Conselho 
Tutelar, pelo Creas e pelo Juizado. Essa escolha se justifica pela percepção 
descrita acima, de que cada uma dessas instituições recebe as famílias em um 
momento diferente do itinerário. Assim, se pretende ter acesso a diferentes 
fenômenos sociais que podem perpassar esses momentos (Akerman, 2012, p.34). 

 

Minha intenção era a de acompanhar seis famílias. A Banca Examinadora avaliou 
                                                 
11 Segundo Machado (2007, p.46), um exemplo famoso deste tipo de biografia, privilegiando o uso de 
entrevistas intensivas, foi o trabalho de Oscar Lewis (1961): “Os filhos de Sánchez, autobiografia de uma 
família mexicana, que produziu narrativas cheias de vida, emoções e calor, permitindo um mergulho na vida 
da família”. 
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dois pontos em relação a essa previsão. Primeiro, que o número previsto era 

desproporcional ao prazo exigido para a realização da pesquisa de mestrado. Segundo, que 

a partir do acompanhamento realizado com as famílias, dentro de uma abordagem 

etnográfica, poderia tornar-se mais importante aprofundar um acompanhamento particular 

do que procurar outras famílias. Esse ponto, confesso12, não foi aceito por mim, a 

princípio, já que, acostumada que sou com o trabalho na Prefeitura e diante da realidade de 

mais de 1500 famílias13 atendidas por ano no Conselho Tutelar, um número muito restrito 

de famílias me pareceu muito distante da realidade a que estava acostumada. Esse foi mais 

um desafio à mudança da posição de operadora do SGD que o contexto acadêmico me 

trouxe. O aspecto quantitativo na operacionalização da política pública, diante de uma 

realidade de universalidade do acesso a todos, traz muitas vezes um preterimento do 

aspecto qualitativo da intervenção. Assim, foi consenso entre a banca14 que esse aspecto 

deveria ser analisado durante a realização da pesquisa de campo. O relato que se segue 

demonstra que a experiência dos professores já antecipava o que viria a se confirmar. 

2.2. Trabalho de campo 

O campo se iniciou em abril de 2012, com a visita ao Conselho Tutelar Norte de 

Belo Horizonte, apresentando o projeto de pesquisa e a seguinte demanda: 

 

a) Indique duas famílias para minha pesquisa, que represente uma situação exemplar 

de como a atuação do seu órgão impactou na cessação de violência contra crianças; 

b) indique duas famílias, que a despeito de todos os esforços empreendidos pelo seu 

órgão, não foi possível ainda atingir o objetivo de cessação da violência contra 

crianças. 

 

Considerou-se importante para a pesquisa conhecer o itinerário de famílias que  

receberam a medida de proteção, a partir do  dispositivo  da denúncia por situação de 

                                                 
12 Esse tom mais pessoal, trazido aqui, tem como objetivo demonstrar como a subjetividade do pesquisador 
mantém-se presente o tempo todo, durante a pesquisa. 
13 Esse dado se refere ao número médio de casos novos que chegam, por ano, a cada um dos nove Conselhos 
Tutelares de Belo Horizonte, de acordo com acompanhamento junto aos conselhos que realizei em meu 
trabalho na Prefeitura, durante o ano de 2010. 
14 Os orientadores desta dissertação já haviam me alertado sobre esse ponto, já que, desde o princípio, eu 
propunha entrevistar muito mais famílias e, a contragosto, diminui para as seis que foram apresentadas no 
projeto de qualificação. 
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violência. Escolhi esse tipo de violação de direitos dado o meu conhecimento de que 

algumas violações não têm uma tradição de denúncia, como o trabalho infantil, por 

exemplo, pois parte da sociedade o valoriza, principalmente para as crianças pobres. A 

violência física é denunciada com mais facilidade, pois sendo visível, é denunciada pela 

escola, por profissionais da Saúde, vizinhos e mesmo familiares. A pesquisa de campo 

posteriormente demonstrou que a caracterização da violação não foi um fator importante 

para a metodologia a ser cumprida, pois as violações se superpõem e as denúncias nem 

sempre são confirmadas. 

Conforme apontado anteriormente, foi colocada como alternativa que a definição 

do número total de famílias pesquisadas fosse definida durante a pesquisa de campo, a 

partir de seu percurso. Na primeira entrevista, com a primeira família indicada pelo 

Conselho Tutelar, ficou claro que ali se alcançaria a descrição de um itinerário “completo”, 

que houvesse passado pelos três pontos considerados emblemáticos da rede do SGD: o 

Conselho Tutelar, o Creas e o Juizado da Infância e da Juventude. Além disso, foi 

demonstrado também que as famílias ainda estavam cumprindo a medida de proteção e, 

portanto, acompanhá-las durante o prazo da pesquisa de campo seria uma boa 

oportunidade de realizar uma observação do itinerário em sua realização concreta, no seu 

momento presente. Dessa forma, decidiu-se que as duas famílias indicadas pelo Conselho 

Tutelar – que prontamente aceitaram o convite de participação na pesquisa –, seriam o 

universo total de famílias pesquisadas. 

O campo demonstrou rapidamente que a família indicada pela superação da 

situação de violência encontrava-se exposta a várias outras situações de violações de 

direitos, de maneira significativa, assim o critério do tipo de violação de direitos,  para 

escolha das famílias, deixou de fazer sentido. Por isso, ampliei a pesquisa a outras 

situações de violação de direitos encontradas nas duas famílias, tais como a suposição de 

exploração sexual, expulsão e/ou evasão da escola, trabalho infantil, entre outras. 

Verifiquei também que, junto às crianças ou adolescentes conhecidos pelo Conselho 

Tutelar como em situação de violência, outras crianças e adolescentes, primos ou irmãos 

dos primeiros, também estavam em situação de violação de direitos.  Considerei então, no 

itinerário das famílias algumas dessas situações, quando foi possível acompanhá-las. 

A metodologia da pesquisa de campo utilizada pode ser descrita a partir de duas 

abordagens metodológicas: a etnografia e a observação participante. Um dos requisitos da 

metodologia etnográfica é a permanência por um tempo maior no campo. Sendo assim, 

dados os limites institucionais para o desenvolvimento desta pesquisa, foi considerado, 
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para caracterizar o método utilizado, o arcabouço conceitual dessa abordagem e não todos 

os seus procedimentos. Para Gertz (1989), o que define a etnografia é o esforço intelectual 

em promover uma descrição densa daquilo que se observa. 

O velho mote da etnografia de “estranhar o familiar” tornou possível reconhecer 

uma realidade muito próxima a mim, em que a mudança de posição de operadora do 

sistema à pesquisadora, me colocou como frente a um espelho. Essa metáfora do espelho 

tem sido muito usada para descrever o processo de encontro entre os sujeitos na pesquisa 

de campo: 

 

Paradoxalmente, é nessa ambição de mergulhar em situações estranhas que o 
etnógrafo tem maior esperança de conhecer seu próprio universo simbólico. Ao 
reconhecer que existem outros “territórios”, ele enxerga com maior nitidez os 
contornos e limites históricos de seus próprios valores. (Fonseca, 1998, p. 65). 

 

No meu caso, sem a responsabilidade de realizar uma intervenção que a posição de 

operadora da Prefeitura cria, essa reflexividade do espelho foi possível a partir dos 

preceitos etnográficos de suspender imediatos juízos etnocêntricos (Sato & Souza, 2001). 

Essa abordagem metodológica alinha-se, portanto, às concepções já apontadas nesta 

dissertação, de que a realidade construída socialmente se expressa e advém das práticas 

cotidianas. Assim, o contato etnográfico com as famílias buscou também conhecer sua 

cultura, um pouco de sua história, sua casa, seu bairro, enfim, o território em que vivem. 

Ao mesmo tempo, considerando que não há entrada no campo de forma neutra, a 

observação participante proporcionou integrar as identidades de operadora e de 

pesquisadora, buscando a alteridade necessária para encontrar novos enunciados, diferentes 

daqueles que já se tem pronunciado (Despret, 2012). Esse não foi um processo fácil, e os 

dilemas dessa mudança de posição me acompanharam em todas as fases da pesquisa. A 

orientação foi um espaço importante para reconhecer a observação participante como uma 

metodologia em consonância com os processos que o campo foi suscitando. A metodologia 

escolhida para a pesquisa, felizmente ajudou nesse processo, pois cada novo passo foi 

escolhido a partir das reflexões sobre o conteúdo que o campo ia trazendo de novo. 

Assim, várias atividades foram realizadas a partir dos procedimentos dessas duas 

abordagens15, tais como acompanhar as famílias em audiências no Juizado, conversar no 

quintal da casa com familiares e vizinhos, visitar adolescente no abrigo, participar de 

reuniões da rede sobre as famílias, intervir em situação de expulsão de adolescente da 

                                                 
15 As atividades estão listadas ao final desta dissertação, no Apêndice B. 
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escola, notificar o Conselho Tutelar sobre suposta exploração sexual de adolescente, entre 

outras. As entrevistas foram realizadas sem roteiro determinado. Solicitou-se que as 

famílias contassem sua história no cumprimento das medidas de proteção: Quais foram os 

órgãos/instituições que você conheceu nesse percurso e como foi a sua experiência com 

eles? A partir daí, algumas perguntas foram sendo feitas para tornar compreensível a 

história contada. Assim, nove entrevistas16 com as famílias foram gravadas e 

posteriormente transcritas. As outras atividades foram registradas em cadernetas que 

compuseram o caderno de campo. 

2.3. Tratamento e análise do material produzido  

O corpus da pesquisa foi composto pelas entrevistas com as famílias pesquisadas, 

anotações das pastas do Conselho Tutelar17 e do caderno de campo que registrou visitas às 

famílias, reuniões com a rede e telefonemas à família e à rede. Esse material proporcionou 

a descrição dos itinerários das famílias como histórias recontadas, a partir de alguns dos 

pressupostos da análise do discurso, apresentados a seguir. 

Segundo Caregnato & Mutti (2006), a maioria dos autores concorda que a análise 

de discurso não é meramente uma metodologia e sim uma disciplina de interpretação 

fundada pela intersecção de epistemologias pertencentes às áreas da linguística, do 

materialismo histórico e da psicanálise. Essas autoras assinalam que no discurso não há 

nada de novo a ser descoberto e o que se faz na análise, é uma releitura.  

O discurso das famílias foi tomado na perspectiva da análise arqueológica de 

Foucault (1987): 

 

A análise arqueológica revela o primado de uma contradição que tem seu modelo 
na afirmação e na negação simultânea de uma única e mesma proposição, mas 
não para nivelar todas as oposições em formas gerais de pensamento e pacificá-
las à força por meio de um a priori coator. Trata-se, ao contrário, de demarcar, 
em uma prática discursiva determinada, o ponto em que elas se constituem, 
definir a forma que assumem, as relações que estabelecem entre si e o domínio 
que comandam. Em suma, trata-se de manter o discurso em suas asperezas 
múltiplas [...] (p. 179). 

 

                                                 
16 As entrevistas foram realizadas com as duas famílias em cumprimento de medidas de proteção, sendo que, 
com exceção de uma delas, em todas as outras estavam presentes e participaram da conversa mais de um 
membro da família, inclusive os adolescentes. 
17 Outras duas pastas também foram alvo de uma breve leitura: A pasta no Serviço de Apoio à Reintegração 
Familiar (SARF) e a pasta com o Processo no Juizado da Infância e Juventude 
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Assim, a partir da descrição de formações discursivas (p.130), não se buscou, 

conforme preconiza o autor, nenhuma reconstituição daquilo que possa ter sido pensado, 

desejado, visado, experimentado, almejado [...] no instante em que se profere o discurso. 

Para Foucault, a arqueologia não é nada além e nada diferente de uma reescrita [...]. É 

uma descrição sistemática de um discurso-objeto (p. 160). 

Dessa forma, a análise do discurso considerou o contexto em que a fala foi gerada, 

assumindo que é a realização da pesquisa em si que cria o campo discursivo. Lembramos 

aqui a noção de formação discursiva em Foucault (1987, p. 136): um conjunto de regras 

anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma 

dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as 

condições de exercício da função enunciativa. O objetivo da análise foi apreender sentidos 

e produzir descrições que pudessem revelar novidades sobre os discursos proferidos na 

pesquisa de campo. Para Foucault (1987, pp. 123-124), o enunciado tem uma modalidade 

de existência própria: 

 

[...] modalidade que lhe permite ser algo diferente de uma série de traços, algo 
diferente de uma sucessão de marcas em uma substância, algo diferente de um 
objeto qualquer fabricado por um ser humano; modalidade que lhe permite estar 
em relação com um domínio de objetos, prescrever uma posição definida a 
qualquer sujeito possível, estar situado entre outras performances verbais, estar 
dotado enfim de uma materialidade repetível. 

 

Não foi uma tarefa fácil descrever os itinerários, buscando manter, como diz 

Foucault, a aspereza do discurso. O material coletado nas entrevistas, as anotações do 

caderno de campo e os documentos das pastas pesquisadas formaram um conjunto de 

corpora extenso. Reduzi-lo, a fim de descrever as nuances de um itinerário realizado a 

partir de atos, decisões e interpretações, foi desafiante. A solução encontrada foi realizar 

uma descrição dos “acontecimentos” a partir de uma ordem cronológica e mesclar essa 

linearidade do tempo, com a vivacidade dos discursos das famílias, produzidos durante a 

pesquisa de campo.  

Foram realizadas várias leituras e releituras do corpus, adotando alguns dos 

procedimentos, sugeridos por Machado (2008, p. 365), 

 

como o uso [de] realidades linguísticas observáveis do tipo palavras-pivô, verbos 
performativos, atos ilocucionários, implícitos discursivos, insinuações, regras e 
convenções de fala, intenções, interrogações, ordens, interações, pressupostos, 
diálogos, diferentes vozes [...]. 
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Como exemplo, as palavras pivô utilizadas foram aquelas que se referiam a pontos 

da rede, buscando pinçar do discurso as sequências discursivas que descreviam ou se 

referiam a “acontecimentos”, ou seja, relatos sobre momentos de interação da família com 

a rede no cumprimento da medida de proteção. Assim, foram destacadas as principais 

sequências discursivas que contavam os fatos acontecidos ou manifestavam opinião sobre 

eles. A princípio, não era objetivo incluir o discurso da rede na descrição, mas tornou-se 

irresistível fazê-lo, dada a polarização observada entre essa comunidade discursiva e a das 

famílias. Acredita-se que o itinerário descrito aproximou-se da ideia de uma inter-relação 

subjetiva entre práticas discursivas diferentes. 

Dessa forma, foi selecionado um conjunto de trechos produzidos nas entrevistas, 

alguns relatos do caderno de campo da pesquisadora e alguns trechos dos documentos das 

pastas das famílias para formar o corpus da pesquisa. 

O corpus foi lido, relido e alterado várias vezes. O fato das entrevistas estarem 

transcritas facilitou a seleção de trechos a partir do recurso do Ctrl L para encontrar as 

palavras pivôs, conforme descrito acima. Os trechos das entrevistas selecionados foram 

também escutados mais de uma vez. Duas situações distintas propuseram essa estratégia. A 

primeira foi a realização das entrevistas com mais de uma pessoa da família, o que trouxe, 

para a análise, aspectos importantes sobre a interação desses familiares: Perceber se 

escutavam uns aos outros e como valorizavam ou não as opiniões e a maneira de se colocar 

de cada um. Essa situação foi mais significativa, quando as crianças estavam presentes. A 

segunda situação foi quando as formações discursivas das famílias e da pesquisadora se 

cruzaram, criando um discurso destoante ou momentos de constrangimentos entre a 

pesquisadora e a família. No primeiro caso, a família parece falar aquilo que a 

pesquisadora supostamente quer ouvir e no segundo acontece um ruído na comunicação, 

produzido por práticas discursivas diferenciadas por “valores” daquilo que se deve ou não 

falar, como quando o avô e a tia chamam uma criança de doze anos de “má” e ficam 

repetindo adjetivos desqualificadores na presença da criança. Nessa hora a pesquisadora 

não conseguiu escutar mais nada, além dessa suposta “inadequação discursiva”. Conforme 

Machado (2002), que para tanto cita Pêcheux (1969), os lugares que os sujeitos ocupam na 

sociedade e os lugares que o exercício do discurso lhes atribui são engendrados por 

formações imaginárias: 

 

Os “lugares” que sustentam o discurso são um conjunto de traços sociológicos 
(pertencentes a determinadas categorias sociais), que são transformadas em uma 
“série de formações imaginárias designando o lugar que A e B (emissor e 
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destinatário) se atribuem cada um a si e ao outro” (Pêcheux, 1969). Os traços 
sociológicos são ligados, através da ideologia, às formações imaginárias. 
(Machado, 2002, p.94). 

 

Os constrangimentos decorrentes dessa implicação da pesquisadora transformaram-

se, assim, em uma importante estratégia para a construção do corpus. A seguir será descrito 

o itinerário das famílias, a partir dos pressupostos de análise do discurso aqui apresentados. 
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CAPÍTULO III: 

DESCRIÇÃO DOS ITINERÁRIOS DAS FAMÍLIAS 

 

A pesquisa de campo começa com a apresentação do projeto de pesquisa no 

Conselho Tutelar (CT), em Belo Horizonte, em maio de 2012. Faz-se a escolha a partir de 

indicação pelo CT de duas famílias com medida de proteção por situação de violência 

intrafamiliar, conforme planejamento metodológico: uma que representasse uma situação 

exemplar de como a atuação do CT impactou na cessação de violência e outra que, a 

despeito de todos os esforços empreendidos, não havia atingido ainda o objetivo de 

cessação da violência. Neste capítulo, serão descritos os itinerários no SGD das duas 

famílias escolhidas. 

A primeira família é de Ruth Beth18, 12 anos, que, desde 2007, quando recebe sua 

primeira medida de proteção, é acompanhada pelo CT, sendo que, até o final da pesquisa, 

ainda se encontrava em cumprimento de novas medidas de proteção que lhe foram 

aplicadas durante esse período. A segunda família, de H, que fez quinze anos ao final da 

pesquisa de campo, foi indicada a princípio como um caso “bem sucedido”, graças à 

cessação da violência, depois que a sua guarda fora entregue para sua avó; porém, a 

pesquisa revelou que H continuava exposto a uma série de violações de direitos. 

A primeira descrição está contada de maneira linear, a partir dos acontecimentos 

registrados na pasta do CT, entremeadas com os relatos e fragmentos das entrevistas com 

os familiares. A escolha dessa organização se deve à intenção de proporcionar ao leitor 

uma aproximação com o itinerário da família, próximo ao que foi experimentada pela 

pesquisadora, que foi preenchendo as lacunas encontradas nos relatórios com a fala das 

famílias. Assim, os discursos do SGD e os das famílias sobre os fatos ocorridos puderam 

estar lado a lado nessa descrição. 

A segunda descrição, da família de H, foi organizada a partir de três momentos: H 

aos 2 anos de idade: H aos 10-13 anos de idade; H aos 14 anos de idade e a situação 

encontrada na pesquisa de campo. Essa escolha foi feita por entender que esses períodos 

demarcaram mudanças significativas na vida de H. Assim, mesmo que as denúncias sobre 

a situação de H venham ao conhecimento do CT somente em 2008, os acontecimentos 

anteriores, narrados pelos familiares, compõem o seu itinerário na medida de proteção, 

mesmo que essa não tenha sido aplicada, por desconhecimento do SGD de sua situação. 
                                                 
18 Todos os nomes indicados nesta dissertação são fictícios e alguns deles foram escolhidos pelas próprias 
pessoas. 



 50 

3.1. Descrição do itinerário de Ruth Beth e sua família no cumprimento de medida de 

proteção em Belo Horizonte 

Composição familiar  

 

Adolescente: Ruth Beth, 12 anos, filha de Wanderley; tem permanecido entre 

abrigos e casas de familiares, sem guarda definida. 

 

a) Mãe: Helenice 

b) Avô paterno: Sr. Geraldo 

c) Avó materna: D. Antônia 

d) Companheira do avô: D. Maria do Socorro19  

e) Tias maternas: Heleuza, Helenita e Nicole 

f) Irmãos: 

Anderson Leonardo, 15 anos, filho de Wanderley, mora com a avó materna;  

Rosa Kelly, 14 anos, filha de Wanderley; sua guarda no momento da escrita da 

dissertação está com a tia Nicole;  

Dayse Márcia, 9 anos; não consta o pai, sua guarda está com a tia materna Helenita; 

Lídia Vanessa, 4 anos, filha de Roberto, mora com os pais; 

Wallis, 10 meses, filho de Roberto, mora com os pais;  

Criança nascida entre Dayse e Lídia, foi entregue para a adoção ao nascer. 

 

* * * 

 

2007 

 

Essa história começa em janeiro de 2007, quando Helenice, mãe de Anderson 

Leonardo, Rosa Kelly, Ruth Beth, Dayse Márcia e Lídia Vanessa20, vai ao Conselho 

Tutelar em Belo Horizonte fazer a denúncia de que seu pai, que tem a guarda de suas 

filhas, constantemente as espanca. A conselheira Tutelar que a atendeu abre a pasta nº. 

XX/2007, para o caso, e registra as declarações de Helenice. Alguns dias depois, chega ao 

                                                 
19 Uma das meninas a chama de mãe. Todos os relatórios e as tias dizem que ela foi companheira do Sr. 
Geraldo, que não confirma isso e diz que ela apenas morava lá para ajudá-lo a cuidar das meninas. 
20 Nessa época os filhos mais novos ainda não tinham nascido. 
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Conselho Tutelar um ofício da Promotoria da Justiça da Infância e Juventude solicitando 

verificação da situação familiar do Sr. Geraldo, pai de Helenice, avô das crianças. Através 

desse ofício, pode-se saber que Helenice, antes de ir ao Conselho Tutelar foi à Promotoria 

da Infância e Juventude e lá fez as mesmas declarações que, quatro dias depois, repetiu no 

Conselho Tutelar. A Conselheira recebe o ofício, guarda-o na pasta aberta uma semana 

antes e solicita relatórios da escola onde as meninas estudam e preenche uma notificação 

para o avô, Sr. Geraldo, comparecer à sede do Conselho Tutelar. Começa uma longa 

jornada de atendimentos à família e uma vasta comunicação formal e informal entre as 

várias instituições que compõem a rede de garantia de direitos das crianças e adolescentes. 

Durante a pesquisa de campo, fui à casa de Sr. Geraldo. Liguei para sua filha 

Heleuza, explicando o motivo da entrevista e ela prontamente aceitou a minha visita, 

demonstrando interesse no contato comigo. Marcou nosso encontro para a mesma semana 

do telefonema. Disse que seu pai também estaria disponível e com certeza gostaria de 

conversar comigo. De certa forma, para mim foi uma surpresa, pois quando estava 

definindo a metodologia, pensei que as famílias denunciadas por violência intrafamiliar 

não aceitariam conversar sobre isso. Parece que a proposta da entrevista, como foi 

apresentada, como uma oportunidade de falarem sobre a relação deles com a rede do SGD, 

foi bem recebida. Sr. Geraldo veio do interior do Estado, para Belo Horizonte. Trabalha 

como carroceiro. Com D. Antônia teve seis filhos, quatro mulheres e dois homens. Estão 

vivas apenas as filhas. Quando o casal se separou, alguns filhos eram crianças e outros 

adolescentes. O casal perguntou a eles se queriam ficar com a mãe ou com o pai. Helenice 

foi à única que quis ficar com o pai. Entretanto, no decorrer da vida, os filhos foram 

crescendo e circulavam nas casas do pai e da mãe. Houve momentos em que o casal morou 

junto outra vez. A casa do Sr. Geraldo traz muitos elementos da área rural, como os 

cavalos, muitos cães, a horta, o fogão de lenha e o terreiro. Está localizada em um bairro 

com urbanização mais recente em Belo Horizonte. Era constituído por área rural 

anteriormente, invadida pela população. Com o tempo, a Prefeitura doou os terrenos e 

material de construção. No bairro se vêem muitas ruas sem calçamento e lixo acumulado. 

Há escola, Centro de Saúde e, recém inaugurados, a UMEI e o Cras 21. Na nossa primeira 

conversa, Sr. Geraldo me conta, em sua casa, como foi que ficou com a guarda das netas 

                                                 
21 UMEI – Unidade Municipal de Educação Infantil – unidade pública gerida pela Prefeitura para crianças de 
zero a seis anos, inclusive em horário integral, e CRAS – Centro de Referência da Assistência Social. Em 
Belo Horizonte essas instituições são vinculados ao “Espaço BH Cidadania”, que congrega ofertas de 
sociabilidade à população. 
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Rosa Kelly, Ruth Beth e Dayse Márcia: Helenice, sua filha tinha três filhos com 

Wanderley. Viviam de catar latinhas e lixo pela rua. Sr. Geraldo diz que: 

 

fazia a compra e tratava deles lá, depois ela deu prá morar, aqui. [...] e eu 
tratando dela, dos meninos do vagabundo que ela morava com ele também [...]. 
Eu fiquei sabendo que ela tava mandando as menina roubar nas casas aí [...] eu 
fui peguei e falei com ela: ocê some daqui que eu não vou querer ocê não, de 
jeito nenhum. Aí, mas, eu num ia, num, tomar menino dela não [...] eu quero que 
cê vai embora, cê pono as menina perdida, pra roubar trem dos outros eu não 
aceito de jeito nenhum. Que eu fui nascido, eu falei com ela, eu fui nascido e 
criado trabalhando e desde seis anos de idade eu trabalhava, eu já trabalhava [...]. 
Ela vai pegou e falou assim: – ó as menina fica por aí, eu vou sair, mas menino 
eu num quero! Quero saber de menino não. Falei: – Tudo bem, toda vida eu 
tratei deles! Então, se ocê num quer larga aí. Mas ocê num vai ficar não, [...] Aí 
fiquei com as meninas. 

 

Sr. Geraldo me conta que, um tempo depois, Helenice teve mais uma filha, Dayse 

Márcia, trouxe ela e jogou ela ali no cruzamento da rua da casa dele. Era uma hora da 

madrugada, tempo de frio. Ele foi lá e pegou a menina e a criou desde novinha. Diz que 

tem uma dó dela que ela é muito deficiente. Nessa hora, Sr. Geraldo se emociona e chora. 

Emenda: Aquela menina sofreu demais da conta meu Deus, sofreu muito. Todas três viu? 

Heleuza, que também participava da entrevista, diz que ele fica emocionado, toda vez que 

ele fala nessa história. 

Em fevereiro de 2007, o relatório da escola chega ao Conselho Tutelar, declarando 

que as crianças em idade escolar estão regularmente matriculadas e com frequência 

regular. A partir dessa solicitação, e preocupada com a situação das crianças, a 

coordenadora pedagógica chama as meninas em separado e tem uma conversa com cada 

uma delas. A coordenadora sonda para ver se há algo que procede nas denúncias feitas pela 

mãe e procura saber da relação das meninas com ela e com o avô, acusado de violência 

contra as crianças. Rosa Kelly, a mais velha, diz que não quer ir morar com a mãe porque 

ela não cuidou delas, que não levava para o médico para controle dos medicamentos e 

quer morar sempre com o pai (chama o avô de pai) e Ruth Beth diz que a mãe é Maria do 

Socorro [a companheira do avô] e que quer continuar morando com eles. Diz ainda que a 

mãe não cuida delas, que batia e falava coisas feias. Ruth não quer mais falar sobre isso. A 

mãe não dá carinho e o avô sim. No relatório que encaminha para o Conselho Tutelar, 

contando essa conversa com as meninas, a coordenadora frisa que Beth22 afirma que a mãe 

                                                 
22 Foi observada uma diferença bem demarcada entre a rede e a família ao se referirem às filhas mais velhas. 
As duas têm nome composto: A mais velha, Rosa Kely e a segunda Ruth Beth são chamadas pelo primeiro 
nome pela rede, respectivamente Rosa e Ruth, e pelo segundo nome pela família Kely e Beth. Nesta história, 
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e o seu companheiro usam drogas e que ela não quer ir para a casa da mãe. A conselheira 

Tutelar faz uma visita à casa do Sr. Geraldo e também conversa com as meninas que 

afirmam serem bem tratadas. As meninas reclamam da mãe e dizem estar bem com o avô. 

A Conselheira Tutelar conversa com os vizinhos, a fim de sondar se algum deles tem 

informação sobre o maltrato denunciado por Helenice. Os vizinhos confirmam que o avô 

cuida bem das crianças. Helenice, quando foi ao Conselho, afirmou que Geraldo tirou um 

pedaço da orelha de Ruth Beth e a conselheira repara que não havia marcas nem 

hematomas na orelha dela. Sr. Geraldo vai ao Conselho Tutelar atendendo a notificação, 

acompanhado das meninas e da madrinha de uma delas, que relata que as meninas já 

apanharam, mas foi da própria mãe e que esta quer a guarda das filhas para as meninas 

trabalharem para ela. 

Em maio de 2007, a Conselheira Tutelar, satisfeita com as informações recebidas 

da escola, da família, dos vizinhos, da madrinha e das próprias crianças, envia um relatório 

com todas essas informações para a Promotoria, informando que as denúncias não 

procedem. Após anexar cópia desse relatório na pasta da família, contente pelo 

encerramento do caso, recebe quase no final desse mesmo mês um ofício do Juizado da 

Infância e Juventude (JIJ) de Belo Horizonte solicitando imediata intervenção no caso 

registrado no JIJ sob o número do núcleo familiar do Sr. Geraldo. Nesse ofício, há a 

informação de que, em fevereiro desse ano, a mãe das meninas, Helenice, e seu 

companheiro entraram com uma ação de pedido de guarda das crianças. A conselheira 

tutelar toma conhecimento, então, que o Juizado realizou uma sindicância na casa do Sr. 

Geraldo em fevereiro desse ano. Lembra que, nesse mês, ela própria fez uma visita à casa 

da família e pode ter imaginado que o Relatório de Sindicância deve ter as mesmas 

informações que ela obteve. Mas, a impressão que o Juizado tem da família é diferente. Na 

conversa com os vizinhos que o representante do Juizado faz, esses afirmam que Maria do 

Socorro, companheira do avô, é muito nervosa e bate muito nas crianças. Observou-se 

pela sindicância que há uma questão religiosa que justifica a rigidez na educação. Foram 

também à escola das crianças e lá obtiveram a informação de que as meninas são 

obedientes, porém tristes e carentes de referências. Visitaram também a residência de 

Helenice: 

 

[...] é insalubre e minúscula e não comporta de forma nenhuma nem uma criança 
quem dirá três”. Concluem então, que a genitora e seu companheiro não tem 

                                                                                                                                                    
serão nomeados ora de uma forma, ora de outra, ou pelo nome composto, dependendo da situação. 
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condições de cuidar das crianças: “[...] Helenice teve outra criança que saiu 
direto do hospital para adoção[...] percebemos que ao menos usam métodos 
anticoncepcionais [...]; apresentam sinais de uso de álcool e drogas e não 
possuem atividades laborativas constantes. 

 

Assim, diante das informações e observações, o JIJ de Belo Horizonte indefere o 

pedido da liminar de guarda pleiteado pela mãe e seu companheiro, designa uma audiência 

de advertência ao avô e sua companheira para outubro desse ano e sugere o atendimento 

especializado à família que possa identificar o nível de castigo aplicado às crianças. O 

Conselho Tutelar então notifica o Sr. Geraldo e sua companheira para comparecerem ao 

CT.  

No final do mês de maio de 2007, comparecem ao Conselho Tutelar, o Sr. Geraldo, 

D. Maria do Socorro e as três crianças. Sr. Geraldo relata que trata bem as meninas. D. 

Maria diz que não bate nelas e que participa do grupo de famílias com a psicóloga de uma 

ONG. D. Maria foi advertida, a partir das informações do relatório do Juizado, e orientada 

a não usar nenhum tipo de violência para corrigir as crianças. 

Em junho de 2007, o Conselho Tutelar envia um ofício para o Juizado sobre a 

notificação dada à família, informando sobre a advertência e a orientação à Sra. Maria do 

Socorro. 

Durante a pesquisa de campo converso com Helenita, tia das meninas que mora no 

mesmo lote de seu pai, Sr. Geraldo, sobre as denúncias que foram feitas na época. Helenita 

mora com seu marido e um casal de filhos pré-adolescentes em uma casa no mesmo lote 

que seu pai, porém com espaço delimitado e murado. Sua casa está em construção: há 

cômodos inacabados e algum material de construção estocado. Realizamos a entrevista na 

sala de sua casa, que fica na área externa, ao lado da criação de pombos correio de seu 

marido. Ela vai recomeçar a trabalhar nessa semana, pois seu marido está desempregado. 

Durante a entrevista, seu marido permaneceu um bom tempo cuidando dos pombos, mas 

sem participar da conversa. Helenita me conta que, na época das denúncias, trabalhava em 

um hospital à noite e dormia de dia, por isto não podia ajudar seu pai e diz que, desde que 

o Sr. Geraldo pegou as meninas, e elas eram muito pequenas, a mulher dele ajudou. Diz 

que D. Maria do Socorro era muito nervosa, de vez em quando batia mesmo, mas conforme 

a gente foi falando, o pessoal foi denunciando e falando, depois ela começou a manerar 

mais e parar. Disse que, na época, recebiam muitas visitas em casa de um pessoal que 

vinha olhar as crianças e depois eles tinham que comparecer no Conselho Tutelar, aí 

chamavam a atenção de D. Maria do Socorro lá e ela então ficava uns dias sem xingar... 
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Aí, quando passava um tempo, ela voltava de novo. Helenita não parece considerar errada 

a forma como D. Maria educava as crianças, pois, segundo ela, as meninas também não 

era fácil, não. Fazia muita raiva também... Sobre as denúncias ela diz: 

 

As denúncias... É por causa de vizinho, né? [...] Ah, falar a verdade, rs., falar a 
verdade... numa parte eu achei que, assim, numa parte foi bom, foi, foi sim, uma 
parte foi bom. E numa outra parte que assim, muita coisa foi verdade, mas muita 
coisa foi mentira, né [...] tipo assim, de abuso, esses trem foi mentira, a gente 
sabe que é mentira [...]. Isso deixa a gente chateado, ele [o pai] ficou muito 
chateado por causa disso, né? 

 

Helenita acredita que o único problema é Ruth Beth que, segundo ela, é igualzinha 

a sua irmã, mãe da Ruth, quando era criança: 

 

[...] ela fugia muito, igualzinho a Beth, cê vê a Beth assim é mesma coisa que cê 
tivesse veno a Nice no passado sabe? O mesmo jeitinho. Ficava pra rua, fugia 
minha fia, e ficava assim pra rua a noite inteira e pegano trem dos outro, 
igualzinho, igualzinho. Num tem que por e o que tirar, igualzinho. Igualzinho. E 
o ruim que a mãe dela foi arrumano fio um atrás do outro, foi arrumano um atrás 
do outro e ela ficou com um home depois ficou com o outro minha filha. Nossa, 
e aí foi. [...] 

 

Helenita, entretanto, acredita que Ruth Beth pode mudar e tem boas palavras para 

descrevê-la. Considera que num é difícil de mexer com ela não. Diz que ela não guarda 

raiva e faz coisas pra agradar. Conta, demonstrando carinho, que, um dia, Ruth Beth estava 

fugida, mas deixou um desenho todo caprichado debaixo do portão de sua casa. Acredita, 

assim, que ela tem bom coração e que quando crescer, completar mais idade um pouco, ela 

vai por na cabeça, vai ver que isso num é certo, isso é errado, isso é feio. Helenita acredita 

que o trabalho pelo sustento da vida ajuda as pessoas a mudarem e, como acha Ruth uma 

menina esperta e inteligente, tem fé que, com o tempo, ela vai enxergar isto e mudar seu 

comportamento e parar de fugir e pegar trem dos outros.  

Em julho de 2007, chega uma intimação do JIJ de Belo Horizonte para o CT 

acompanhar a família e comunicar ao Juizado, em caso de necessidade de alguma medida 

de cunho judicial. Três dias depois, a família recebe a medida de proteção de orientação, 

apoio e acompanhamentos temporários e é encaminhada para o SOSF23. 

Em agosto de 2007, Sr. Geraldo compareceu ao atendimento no SOSF. Reclama 

                                                 
23 O SOSF, Serviço de Orientação Sócio Familiar, era o nome do Serviço de atendimento às famílias com 
medida de proteção em Belo Horizonte, o que hoje conhecemos como Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI/Creas), descrito na Tipificação dos Serviços do Sistema Único 
de Assistência Social (Brasil, 2009). 
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que a denúncia da filha não procede, que ela quer as filhas de volta, mas vive doente e usa 

drogas. Durante o atendimento realizado no SOSF, Sr. Geraldo relata que Ruth Beth 

passou a língua nas genitálias de Dayse Márcia. Esse fato relatado pelo avô das meninas 

motivou ao SOSF a solicitar que a técnica do Programa Sentinela24 atendesse também a 

família. Esse aspecto de uma exacerbação da sexualidade em Ruth Beth aparece nos 

discursos da rede e da família. Para a rede, há relatos de exploração sexual. Para a família, 

há uma influência de colegas que moram no bairro. Mas a família não parece considerar 

essa possibilidade como fato consumado. Helenita, a tia, comenta sobre um dia em que 

Ruth apareceu, depois de fugir da casa da avó, com um shortinho e uma blusa muito 

curtos; ela conversou muito com Ruth, que mudou as roupas. Heleuza acha que Ruth Beth 

foge e inventa que foi violentada. Certo dia, ela ficou fugida e se escondeu na casa de um 

senhor que a acolheu, em um bairro próximo. Ruth Beth foi até a polícia e o acusou de tê-

la violentado, mas Heleuza não acredita. Foi chamada à Delegacia, conheceu o senhor e, 

em sua opinião, ele foi vítima das mentiras de Ruth Beth. Entretanto, é Heleuza quem vai 

denunciar no abrigo que Ruth Beth foi vítima de abuso sexual de um vizinho. Essa suspeita 

de abuso e/ou exploração sexual, que paira sobre Ruth, confere muitas intervenções 

superpostas, de vários órgãos do SGD, a seu itinerário na rede. 

 

* * * 

 

2008 

 

Em abril de 2008, o SOSF desliga a família do Serviço por entender que a denúncia 

é inverídica, pois a partir dos atendimentos à família e em contatos com a rede foram 

coletadas informações de que o avô tem muito carinho e cuidado com as netas. 

Em agosto de 2008, os familiares vêm ao CT para informar que, na noite anterior, 

Ruth Beth falsificou a assinatura do avô autorizando-a a dormir na casa de uma amiga e 

não voltou. Dizem que Ruth Beth está cometendo pequenos delitos em casa de vizinhos, 

padaria e supermercados. A família recebe as seguintes medidas de proteção: (a) 

orientação, apoio e acompanhamento temporários; e (b) inclusão em programa 

comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança a ao adolescente. 

                                                 
24 O Programa Sentinela era especializado no atendimento às situações de violência e abuso sexual. Com a 
Tipificação dos Serviços do Sistema Único de Assistência Social, ele foi integrado às ações PAEFI/Creas 
(Brasil, 2009). 
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* * * 

 

2009 

 

Quase um ano depois, Sr. Geraldo comparece ao CT e relata que: 

 

Ruth Beth está dando muito trabalho na escola e que na quinta feira a professora 
o chamou para conversar e pediu para Ruth Beth ficar duas semanas das férias na 
casa dela. Ele achou estranho e tem medo de ser venda de órgãos. 

 

A sugestão do Conselho, anotada na pasta, foi de averiguar a situação depois das 

férias. Em setembro de 2009, o Sr. Geraldo é notificado a comparecer ao CT e relata que 

está tudo bem e tranquilo. 

 

* * * 

 

2010 

 

Em abril de 2010, a psicóloga do SPSPD25 encaminha um relatório ao Conselho 

Tutelar com as seguintes informações: 

 

Sr. Geraldo trata as netas de forma diferente. Dayse é muito bem tratada, já as 
irmãs sofrem. Ele as ofende, usa adjetivos pejorativos, ao falar da cor das netas, 
principalmente Rosa a mais velha. Usa expressões racistas para identificá-la. 
[...]. Elas dormem em um quarto fora de casa e em algumas noites elas fogem e 
andam pelo bairro. Dayse tem direito a usar xampu e as irmãs lavam a cabeça 
com sabão feito por D. Maria do Socorro; ela e o Sr. Geraldo alegam que elas 
não usam xampu por não serem cuidadosas. [...] Desde 2008 há relatos de que 
Ruth e Rosa furtam objetos em supermercado e de vizinhos. Sempre que isso 
acontece o avô reage batendo muito nas netas. [...] Há relatos de vizinhos sobre 
as saídas das meninas à noite; como dormem ao lado de fora da casa estão 
expostas a todo tipo de violência. Sr. Geraldo e D. Maria não negligenciam 
cuidados básicos como alimentação, higiene e saúde. Entretanto negligenciam no 
que diz respeito à segurança das netas, deixando-as dormindo fora da casa.26 

                                                 
25 A Prefeitura de Belo Horizonte conta com um serviço, também descrito na Tipificação do Suas, o Serviço 
de Proteção Social a Pessoas com Deficiência. Através dele, Dayse Márcia, que é uma criança com 
deficiência, e seu núcleo familiar são acompanhados através de visitas domiciliares e orientações, desde 
2007. 
26 Essa questão de dormir fora de casa apontada três vezes nesse relatório e repetida em vários outros da rede 
deve ser considerada com cuidado, pois é um exemplo de como as diferenças entre os técnicos e as famílias 
afetam a maneira como interpretam os costumes. Tive oportunidade de conhecer a casa do Sr. Geraldo: o 
quarto em que as meninas dormiam, hoje, é ocupado pela filha mais velha, Heleuza, que lá se instalou com 
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O relatório informa também que as netas mais velhas fazem acompanhamento 

psicológico no Centro de Saúde, mas sugere que o CT avalie, pois considera que elas estão 

em situação de violação de direitos 

A partir desse relatório, reinicia-se uma série de atendimentos do SGD com o 

núcleo familiar. A comunicação entre a rede sobre a família se acentua, através de reuniões 

e envios de relatórios e ofícios entre as instituições que atendem à família. Alguns dias 

depois, Sr. Geraldo e D. Maria do Socorro recebem uma notificação para comparecerem, 

dali a um mês, ao Conselho Tutelar, acompanhados de Rosa Kely e Ruth Beth. Chama 

atenção o tempo entre a notificação e o dia marcado para o atendimento – um mês depois. 

Pode-se imaginar como esse tempo reverbera na relação familiar. 

Na data agendada, em maio de 2010, o Sr. Geraldo comparece ao Conselho Tutelar 

acompanhado de D. Maria do Socorro e suas três netas: Diz que atualmente está tudo 

tranquilo. O avô chama a Dayse pelo nome e as outras duas de as escurinhas. Foi 

advertido. 

Em julho de 2010, D. Maria do Socorro é notificada novamente a comparecer no 

CT, após denúncia do SPSPD, pois batia muito nas meninas porque roubavam. A família 

recebe novas medidas de proteção: (a) inclusão em programa comunitário ou oficial de 

auxílio à família, à criança a ao adolescente; e (b) requisição de tratamento médico, 

psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. 

Assim, a família é encaminhada para o Creas. Enquanto isso, o Conselho Tutelar 

solicita relatórios circunstanciados da Escola e do Centro de Saúde onde as meninas fazem 

acompanhamento psicológico. Em meados de agosto de 2010 chegam ao Conselho Tutelar 

os relatórios da escola. Seguem abaixo alguns trechos dos mesmos: 

 

Relatório sobre Rosa: É rejeitada pelos colegas, impopular, e recebe um grande 
número de nomeações negativas. Acredito que se Rosa receber ajuda 
especializada poderá avançar nesse processo de maturação sócio-afetiva e de 
construção de seu autoconceito, de forma menos dolorosa. 
 
Relatório sobre Ruth: Aluna com dificuldades em limites, regras e combinados. 
Avô participa e acompanha, porém sem resultados. Aluna não faz as atividades . 
Falta às aulas, foge e mendiga na vizinhança. 

                                                                                                                                                    
um filho. A casa tem vários “puxadinhos” que servem como cozinha de lenha, quartos de despejo, espaço 
para cachorros, ou quartos de dormir. Na outra casa do lote, da filha Helenita, parte da casa fica também do 
lado de fora, inclusive onde nos sentamos para fazer a entrevista e onde fica a TV e o sofá. Como se fosse 
uma sala. Helenita, que também julgava inadequado as diferenças de tratamento do avô em relação às netas, 
nesse aspecto do quarto, apenas me explicou que é um cômodo extra da casa, ou seja, normal em seu 
ambiente. 
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Relatório sobre Dayse: Criança portadora de epilepsia. Faz acompanhamento de 
fonodiaulogia, psicóloga, fisioterapia e Terapia ocupacional. Demonstra avanços 
cognitivos. 

 

A família reinicia o acompanhamento pelo Creas já em agosto de 2010. Segundo o 

relatório do Creas, trata-se de negligência, violência psicológica, exploração sexual 

infantil e discriminação. Informam que o caso já foi acompanhado pelo antigo SOSF em 

2008 e desligado por superação da violação dos direitos das crianças. Os técnicos do 

Creas entram em contato com a rede que já conhece a família e registra em seu relatório as 

seguintes informações recebidas: 

 

“Foi nos passado que existe uma violência psicológica bem velada, o casal xinga 
as crianças mesmo na frente das técnicas, usam vocabulários que denegriam a 
imagem das mesmas, não entendem que estão violando os direitos das meninas” 
[...] As meninas chamam o avô de pai, Ruth e Dayse urinam na cama e as 
cobertas molhadas são lavadas por elas, a mando da Sra. Maria do Socorro que 
as xinga de “vagabunda, porca , que é igual à mãe” [...] A vizinha e um menino 
de nome Leandro, falaram do abuso sexual, que tem acontecido de uns quatro 
meses para cá, com Ruth, um homem lhe dá R$2,00 para fazer sexo oral [...]. A 
escola informa que Ruth não tem limites, foge, dorme fora de casa, comete 
pequenos furtos, o avô faz o que pode...[...]. O Centro de Saúde diz que “esse 
caso é antigo e complicado. O avô teve doente com câncer, agora está curado, 
sua companheira, D Maria do Socorro não estava aguentando a responsabilidade 
de ajudar a criar as três meninas. Está sabendo dos abusos sexuais e vai 
encaminhar Ruth para o Arte na Saúde (Relatório Creas). 

 

Durante a pesquisa de campo, quando entrevisto Helenita, pergunto a ela sobre o 

fato de as meninas dormirem no quintal conforme li no relatório. A nossa conversa ocorre 

assim: 

 

Deborah: É e parece que eu vi também uma história de que as menina ficavam 
no quintal, a Dayse dormia na casa dele e as menina tinha um quarto no quintal? 
Helenita: No terrero. Ah não, elas tinham, elas ficava num cômodo mesmo, no 
cômodo elas ficavam, assim, a Dayse dormia lá dentro com, com o pai, com a 
Maria e as menina dormia num cômodo separado 
Deborah: Mas esse cômodo era... 
Helenita: Aquele cômodo que a Heleuza mora ali em cima, do lado. 
Deborah: Hum... Mas é cômodo adequado, assim, tinha tudo direitinho lá 
dentro? 
Helenita: É! Não, tinha a cama delas, né? 
Deborah: Uhum. 
Helenita: A cama com colchão tinha né, a cama com colchão tinha. 
Deborah: Mas era fora de casa? 
Helenita: É aqueles. 
Deborah: Facilitava pra Ruth fugir? 
Helenita: É, tem aquele cômodo fora de casa né. 
Deborah: Pois é, aí de noite facilitava porque num tinha ninguém olhando. 
Helenita: Uhum, é. 
Deborah: Porque que elas dormiam fora assim? Porque num tinha dentro ou... 
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Helenita: Ah, hum... Eu num sei sabe, diz que era porque ela mijava na cama, 
então eu não sei., então. 
Deborah: Entendi. 
Helenita: Aí quê que acontece, aí também caiu lá no Conselho Tutelar. Aí o 
Conselho Tutelar veio cá, falou que elas num podia ficar ali dormindo ali fora 
sozinha, que elas num tinha idade, falou pra Maria dar um jeito que ela tinha que 
ficar era lá dentro. Aí ela falou que é porque as menina mijava e tudo. Ela falou 
que não podia. Aí elas... Elas ficaram, elas ficaram dormindo aqui muito tempo, 
aí quando eles vieram aí a Maria foi e colocou a cama delas lá dentro, porque 
chamou ela lá e conversou com as menina e com ela. 
Deborah: Entendi. 
Helenita: Aí ela foi, apertou lá e colocou a cama lá e pôs elas dormindo lá. 
Deborah: Uhum.  
Helenita: Mas elas ficou dormindo ali mesmo no quartinho que é ali do lado do 
barraco da Heleuza. 
Deborah: Sim 
Helenita: Elas ficou dormindo ali mesmo. Mas aí depois quando foi no Conselho 
Tutelar, aí eles vieram e falou que elas não podia ficar, aí fez eles colocar lá 
dentro. Aí elas passou a ficar lá dentro.  

 

Em agosto de 2010, o caso entrou na pauta de reunião de rede GRID – Grupo 

Regional Intersetorial de Discussão de casos de violência sexual infanto-juvenil e foi assim 

registrado: 

 

Ficha de Acompanhamento Regional Intersetorial PAIR/GRID de casos de 
violência sexual contra crianças e adolescentes. 
Nome das vítimas: Rosa Kely e Ruth Beth  

 

Na discussão do caso, estão reunidos os profissionais do SPPD, da Gerência de 

Educação, do PAEFI/Creas e da Atenção à Saúde: no relatório dessa reunião estão as 

informações que cada um dos profissionais trouxe. Não há registro da discussão ocorrida. 

No final do relatório, estão os encaminhamentos definidos: O Cras irá incluir o avô e a 

madrasta no grupo de idosos e as meninas serão convidadas para a socialização. O 

Centro de Saúde verá sobre a inclusão das crianças no Arte na Saúde. Algumas das falas 

dos profissionais chamam a atenção no relatório: 

 

[...] não há notícia da genitora;  
[...] há relatos que Ruth está recebendo dois reais para fazer sexo oral em um 
homem;  
[...] Ruth é “cão chupando manga”;  
[...] na escola, consta que o avô é protetivo e sempre comparece;  
[...] o avô desmente a denúncia de exploração sexual e negligência, mas sua 
companheira diz que ouviu falar de exploração sexual sim;  
[...] Rosa tem baixa auto estima;  
[...] as crianças encontram-se em acompanhamento pela equipe de Saúde mental: 
Rosa desde 2008 e Ruth desde abril de 2010. São acompanhadas pela psiquiatra 
e psicóloga. 
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Em setembro de 2010, a assistente social do Centro de Saúde informa ao Creas que 

as meninas estão faltando às consultas com a psicóloga e que não tem mais intervenção 

possível, o caso é muito antigo e já foi tentado de tudo. Apesar dessa avaliação, a técnica 

do Creas tem muita expectativa na promoção dessa família, conforme descreve em seu 

relatório: 

 

A família comparece aos atendimentos. [...] Afirmam que está tudo melhor. [...] 
As meninas não fogem mais, Ruth parou de roubar, os comentários de 
exploração sexual pararam. [...] O cadastro no Cras foi realizado e também no 
Arte na Saúde. 

 

A leitura dos relatórios das várias instituições que acompanham a família, bem 

como das reuniões de rede, deixam uma impressão de “fofoca” sobre a família27. Como os 

relatórios não descrevem a discussão realizada, mas se preocupam em colocar as 

informações que cada profissional traz para a reunião, o que prepondera são as predicações 

que a família vai recebendo. Chama a atenção o fato de as famílias não participarem dessas 

reuniões de rede, o que reforça a ideia de que elas têm um caráter mais investigativo do 

que de discussão de caso. 

Durante a pesquisa de campo, quando entrevisto o Sr. Geraldo, ele inicia a nossa 

conversa, me dizendo que não concorda com denúncias anônimas: Se a pessoa pegar e for 

lá e denunciar outra pessoa lá, eles dizem que não pode dar o nome. E eu não concordo 

com isso. Sr. Geraldo me conta que em um dia, no Creas, a técnica falou com ele de coisas 

que estavam acontecendo na sua casa e ele não tinha feito nada daquilo: 

 

Ah mais, aquilo me fez raiva demais, eu falei: – Não aconteceu nada disso. –
Não, mas a denúncia foi dada! Eu falei: – Quem é que falou que deu a denúncia? 
Eu fui peguei e falei com ela assim. Aí ela falou assim: – Ah, não sei! Deram a 
denúncia! É vizinho de lá! Eu falei com ela assim: – Ocê não tapeia não porque 
quem deu a denúncia foi a Maria que veio aqui e deu a denúncia aqui. Porque ela 
própria, ela falou comigo que ia dá denúncia e quando ela veio aqui deu a 
denúncia ela chegou lá em casa e falou comigo: – Oh, sua casinha ta pronta lá 
procê. E juntou os trem dela e foi embora. 

 

O Sr. Geraldo supõe que a denúncia sobre ele foi feita pela Sra. Maria do Socorro, 

porque ela queria que ele “passasse” o lote e a casa para o nome dela. Ele me conta que 

tiveram uma briga, pois falou que iria passar seus bens para o nome dela e o das meninas. 

Mas ela, o provocando, respondeu que minha família não tem negro não, tudo é branco 

                                                 
27 Este tema será retomado no próximo capítulo. 
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[...]. Não quero saber de negro misturado comigo não. Segundo Sr. Geraldo, ela queria os 

bens no nome só dela e como ele não aceitou, ela lhe respondeu: Cê vai arrepender, eu vou 

dá denuncia. Segundo o que o Sr. Geraldo prossegue me contando, ele viu D. Maria 

controlando uma das técnicas que visitava sua casa quase todo dia: 

 

[...] mas então a Maria pegou e conversou com ela, conversano com ela, levou 
ela lá pra baixo, que ela levava verdura, ela vinha e almoçava aqui, tomava café, 
quase todo dia ela tava aqui. Então Maria controlou ela pra ela ajudar ela lá da, 
da, fazer a denúncia lá no, no Conselho Tutelar, pra dar ela uma colcha no valor 
de 700 reais. Eu sei por que ela falou [...] Ô Maria, qual é o preço dessa colcha 
que cê faz? Que ela faz umas colcha muito bonita, ela é costureira muito boa 
mesmo [...] é! Qualquer tipo de costura ela faz. Aí, ela vai, pegou e falou: Se ocê 
resolver pra, o que eu to querendo, às vezes cê nem paga nada nessa colcha aí. 
Aí... Sabe quê que essas duas fez? Fugiu pro bairro de cima, aqui na rua, 
sentaram lá, precisou dumas duas assentada as duas. Quando foi noutro dia a 
denúncia já tava lá... 

 

Sr. Geraldo me conta que tentou falar que a denúncia não era verdadeira, mas ele 

não conseguiu confiança, pois tinha a denúncia da D. Maria e a confirmação da técnica que 

ia a casa dele, que ele achava que estava combinada com ela de denunciá-lo. Em outro 

momento da entrevista, o Sr. Geraldo cogita se quem denunciou das outras vezes não foi 

uma vizinha, pois ele mandou ela acabar com umas janelas que ela tava fazendo virada 

pro lado do lote dele. Percebe-se, nessas falas de Sr. Geraldo, como a denúncia anônima 

cria fantasias sobre quem denunciou e por quê. Outro aspecto importante que ele levanta 

aqui é o da convivência com profissionais que realizam o trabalho social dentro de sua casa 

que, segundo ele, podem ser “controladas” pelas pessoas da família. 

No final do mês de setembro de 2010, D. Maria do Socorro comparece ao Creas 

para participar de uma oficina do acolhimento e avisa que Ruth fugiu de casa. A técnica do 

Creas resolve realizar uma visita domiciliar e, lá, o avô fala que quer internar Ruth por uns 

dois meses e diz que a menina já avisou que não vai querer ir ao Cras. Passado alguns 

dias, D. Maria do Socorro vai embora da casa do Sr. Geraldo. 

Durante a pesquisa de campo, Helenita me conta que o Sr. Geraldo era muito difícil 

de bater nas meninas. O negócio dele era, assim, xingar, colocar nome, sabe, xingar, 

colocar nome feio, não sei o quê. Diz que quando começaram as denúncias e eles eram 

chamados lá, quando D. Maria batia nas meninas, ele entrava no meio, os dois começavam 

a brigar. Helenita conta-me também que, quando D. Maria foi embora, seu pai ficou 

sozinho pelejando com as meninas: 

 

[...] assim, até que o pai tava cuidano, dava as coisa, cuidava sabe, mas assim, 



 63 

num era aquele cuidado né? Porque era ele né? Ia pro fogão fazer comida, tinha 
vez que ele tava passano mal, né? Então num tinha aquele mesmo bem cuidado 
né? Num tinha aquele cuidado mesmo. Então pra ele tava difícil, com as três. E a 
Ruth, depois que a Maria foi embora, que num tinha ninguém pra ficar olhano 
ela, fugia. Aí ele saía andano atrás dela, ia aí até que fazia sabe, ele ia atrás 
mesmo dela procurano. Aí tinha vez que num achava, tinha vez que achava, 
trazia. Aí veio gente aqui pra brigar com ele porque a Ruth tava pra rua e ele tava 
dexano, sabe. Então foi difícil demais, aquelas menina era fácil não, é difícil. 

 

O mês de outubro de 2010 é bastante movimentado. A impressão que se tem é que 

se vai configurando uma urgência, como se vê nas descrições a seguir. 

No início de outubro de 2010, a Coordenadora e a Vice-diretora da escola vêm ao 

CT acompanhadas de Ruth e do avô. Declaram: Ruth tem apresentado comportamento 

inadequado, agressões verbais à professora e colegas. Suspeita de abuso sexual, pois 

chega com pequenas quantias de dinheiro após fuga. Na pasta do Conselho Tutelar, 

encontra-se um bilhetinho, dirigido à Conselheira responsável pelo caso, escrito a mão pela 

Conselheira Tutelar que atendeu a escola e a família: Dê uma olhada neste caso, pois a 

escola trouxe a criança e disse que a coisa é feia. 

No dia seguinte, a Acompanhante Pedagógica da Gerência de Educação liga para o 

Creas e informa que Ruth apareceu com dinheiro na escola. Ao ser pressionada fugiu e 

apareceu em sua casa depois com a polícia. [...] Os policiais falaram que Ruth contou que 

fugia porque seu avô a espancava. A técnica do Creas, preocupada diante da situação 

agravada com o fato de que na próxima semana haverá recesso escolar e que com isto 

Ruth estará mais exposta ao perigo, sugere, através de ofício ao Conselho Tutelar, o 

abrigamento urgente de Ruth por suposição de exploração sexual, para garantir sua 

proteção, já que seu avô não consegue impor limites. 

No dia 13 de outubro de 2010, realiza-se uma reunião envolvendo PAEFI e CT para 

discutir o caso. Resolvem convocar nova reunião com a rede. No dia 18 de outubro de 

2010, realiza-se a reunião, com a presença de profissionais do Cras, da Escola, do SPSPD, 

do PAEFI/Creas, além da Conselheira Tutelar responsável pelo caso. Segundo o relatório 

do Creas sobre essa reunião, os representantes da rede acham que devem abrigar as três 

meninas. Entretanto, a Conselheira Tutelar previne que, para as abrigar, isso tem que ser 

bem embasado e lembra que, se abrigar as três irmãs, elas ficarão separadas, pois uma 

delas é deficiente. A rede se preocupa, pois a incidência de fugas de Ruth está aumentando. 

Sucederam-se vários contatos dentro da rede e as informações sobre o que estava 

acontecendo com a família foram se acumulando. No decorrer do dia, a escola telefona 

para o Creas, com o relato de que as crianças não compareceram à aula; segundo uma 



 64 

prima das meninas, que também estuda na escola, Ruth fugiu no início da semana e o Sr. 

Geraldo acionou a polícia, que a encontrou e a levou para um abrigo. A profissional do 

SPPD veio comunicar ao Creas: 

 

[...] muito preocupada, que estava chegando da casa do Sr. Geraldo e que “Ruth 
tinha fugido e ainda não retornado e que Rosa estava dopada, devido ter tomado 
dose a mais de seu medicamento. O correto era meio comprimido, ela tomou 
três. 

 

No dia 19 de outubro de 2010, chega ao Conselho tutelar um relatório da Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA), onde o médico afirma hiperdosagem de medicação por 

Rosa, que disse querer morrer porque a mulher do avô as abandonou. Diante dos fatos, o 

PAEFI/Creas, através de ofício ao Conselho Tutelar, sugere o abrigamento das menores 

urgente, preocupados com a situação: Então foi auto extermínio, conclui o profissional do 

Creas em seu relatório, a respeito da hiperdosagem de medicamentos que Rosa tomara. 

O Creas continua atuando com a família e agenda atendimento em 21 de outubro de 

2010 com as três tias: Helenita, Heleuza e Nicole. No dia marcado, comparecem também 

D. Maria do Socorro e Ruth. Antes de conversar com as tias e D. Maria, a equipe conversa 

rapidamente com Ruth que repete: não quer ficar com a mãe biológica, não gosta dela, ela 

me ensinou a roubar e o pai deu droga para Rosa, maconha. A reunião com as tias se 

inicia com o pedido do Creas de que se manifestassem colocando a posição de cada uma, e 

se tivessem sugestão, aceitariam para repassar ao Conselho Tutelar. Seguem abaixo 

trechos do relatório desse atendimento: 

 

[...] Heleuza foi a primeira a se manifestar, disse que acompanha o pai que toma 
remédio controlado e a mãe que mora no Paulo VI, também ajuda a olhar as 
meninas, seu filho é ansioso, super ativo, faz acompanhamento com psicólogo, 
teve que sair do serviço para cuidar do filho, não sendo possível ficar com as 
sobrinhas. Pensou em levar as crianças para ficar com a mãe que mora em uma 
cidade próxima a Belo Horizonte. 
[...] Helenita diz que não tem condições de ficar com elas, pode ajudar olhar 
Dayse, trabalha a noite no Hospital, sabe que o pai toma conta dela, mora no 
mesmo lote. 
[...] Nicole só falou que tem um filho de nove anos, não tem condições de ficar 
com as meninas. 
[...] D. Maria, diz que, se tudo for combinado, ela pega Kelly, já convive com ela 
desde os cinco anos, concorda de pegar sua guarda. 

 

A fala das irmãs foi sistematizada por Heleuza, organizando-a em três opções que 

foram encaminhadas ao Conselho Tutelar: 

 
a) Entregar Ruth para a mãe biológica; 
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b) Entregar Ruth para o abrigo, sendo que cada parente se compromete a visitá-
la; 
c) Sugere que Dayse fique com Helenita, que mora no mesmo lote do pai. Assim 
ele não fica longe dela, que caso venha tirar dele, ele morre. 

 

Um fato marcante desse atendimento é que o Creas assume ali um compromisso 

com a família de acolher sua participação na solução para a situação das meninas. 

Entretanto, legalmente, quem tem a atribuição de decidir sobre as medidas de proteção é o 

Conselho Tutelar. Na história que se segue, veremos como essa especificidade e as 

atribuições diferenciadas entre o Creas e o CT complicam a relação de confiança da família 

com o Creas e com a rede. Nesse mesmo dia, Heleuza vai ao Conselho Tutelar e declara 

que está com Ruth temporariamente, pois seu pai, Sr. Geraldo, está doente. Sugere que ela 

e Rosa Kelly devem ir morar com a mãe. 

Nos dias que sucedem ao atendimento da família no Creas, ainda nesse mês de 

outubro de 2010, o Creas se mobiliza para encontrar alternativas e busca colocar o CT a 

par de suas ações em relação ao caso, tentando configurar uma solução iminente para a 

família, conforme exposto no relatório do Creas e nas anotações do CT: 

 

Helenice, a mãe das crianças atendeu prontamente o chamado para comparecer 
ao PAEFI. [...] diz querer cuidar de Ruth, quer uma nova chance. Diz que as 
meninas não estão bem e que veio para ajudá-las. [...] Entramos em contato na 
hora com o Conselho Tutelar para informar que Helenice estava lá, perguntando 
se ela queria conversar com a mãe de Ruth. Diante da resposta positiva, a 
orientamos de ir ao Conselho Tutelar. 

 

A Conselheira conversa com a mãe e resolve convocar a avó materna para 

comparecer no CT no dia seguinte. Segundo as anotações da Conselheira, a avó diz que 

Helenice mudou 100% prá melhor, disse que visita sempre as netas. Entretanto, Ruth vem 

acompanhada da avó e diz que não quer ficar com a mãe biológica. Alguns dias depois 

chega ao Conselho Tutelar um ofício da Polícia Civil, sugerindo intervenção para 

fortalecimento de laços familiares para que Ruth pare de fugir. 

Percebe-se como um impasse está criado para essa família. A situação se torna 

urgente, devido às fugas de Ruth, a hiperdosagem de medicação de Rosa e a pressão da 

rede pela solução. As soluções apresentadas pela família não são consensuais. Ruth repete 

sempre que não quer ir morar com a mãe. Heleuza acha que o lugar das duas mais velhas é 

com a mãe, mas defende que Dayse, a mais nova, deva ficar com sua irmã que mora no 

mesmo lote do seu pai, sob pena dele morrer, se não ficar perto dela. D. Maria do Socorro 

foi embora da casa do Sr. Geraldo, mas se oferece para ficar com Rosa. A mãe reivindica a 
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guarda das crianças, mas já existe um parecer do JIJ negando essa guarda a ela. As tias 

ajudam como podem, mas o responsável mesmo pelas meninas sempre foi o avô e D. 

Maria do Socorro. O avô está doente e D. Maria foi embora. 

No final desse agitado mês de outubro de 2010, o CT expõe o caso da família para 

o JIJ, através de um relatório que descarta as possibilidades apresentadas pela família e 

sugere busca e apreensão das três crianças. O que chama a atenção nesse relatório é que o 

Conselho Tutelar exerce sua autoridade em decidir sobre a aplicação de medidas e, a 

despeito da posição do Creas, resolve sugerir ao Juizado o acolhimento institucional das 

três crianças. Para subsidiar sua posição, enfatiza as suspeitas de exploração sexual e 

utiliza a fala de diretores, coordenadores pedagógicos da escola e médico para conferir 

autoridade à sua avaliação. Não é explicado no relatório por que não consideram as 

propostas sugeridas pela família.  

 

* * * 

 

2011 

 

O ano de 2011 começa com mais uma fuga de Ruth. Heleuza é chamada ao 

Conselho Tutelar para buscá-la e assina um termo de declaração escrito por ela a mão: 

 

Eu, Heleuza, tia materna de Ruth Beth declaro que compareci no CT para buscar 
Ruth e levar para meu pai, onde ela mora e é auxiliada por mim. Declaro que 
faço o possível para controlar e cuidar delas. Organizei um quarto para ela e suas 
irmãs. Converso com elas, brinco, aconselho e chamo a atenção. Faço o possível 
para vê-las feliz, mas não tenho o controle totalmente sobre elas. 

 

No início do mês de fevereiro de 2011 chega ao Conselho Tutelar um ofício do 

Ministério Público solicitando aplicação de medidas cabíveis, pois houve três denúncias 

anônimas em 21/11/2010, pelo disque 100 da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República. Seguem abaixo as denúncias, copiadas do formulário: 

 

Denúncia nº 2543572, às 10h36min: 35 
Ruth Beth é abusada sexualmente e negligenciada pelo pai, Geraldo. O abuso 
sexual ocorre há cerca de cinco anos, diariamente, em horários variados. O 
suspeito mora sozinho com a vítima e aproveita-se disso para cometer atos 
libidinosos com ela. Ainda não houve a consumação do ato sexual. Não tem 
informação sobre a mãe da menina. Há dois dias, Geraldo colocou Ruth para fora 
de casa, porém é desconhecido o local onde a vítima está. Não sabe informar se a 
criança está frequentando uma instituição de ensino. Nenhum outro órgão de 
proteção à criança e ao adolescente foi acionado pelo denunciante. Ligação 
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interrompida.  
 
Denúncia nº2543598 às 11:01:11 horas 
Ruth é abusada sexualmente pelo pai, José. O fato ocorre há aproximadamente 
cinco meses em dias e horários variados. O suspeito tem o hábito de pedir para a 
criança acariciar o órgão sexual dele. Algumas vezes ele também forçou a filha a 
beijá-lo na boca. Certa vez, o genitor tirou a calça da vítima à força e tentou 
consumar o ato sexual com ela, mas Ruth fugiu. A vítima está matriculada em 
instituição de ensino e frequenta regularmente, porém os dados escolares são 
desconhecidos. Acredita-se que a mãe da criança não saiba dos fatos, pois há 
muito tempo os pais da vítima se separaram. Nenhum outro órgão de proteção à 
criança e ao adolescente foi acionado pelo denunciante. Ligação interrompida.  
 
Denúncia nº. 2543715 às 16:00: 18 horas 
Ruth é abusada sexualmente e agredida psicologicamente pelo pai Geraldo. Os 
fatos acontecem há aproximadamente cinco meses, todos os dias, em horários 
variados, na residência do suspeito. Na situação de abuso o suspeito toca nos 
órgãos genitais da vítima e a obriga a ficar sem roupas. Nas agressões 
psicológicas são proferidas ameaças de morte à vítima, caso relate os fatos a 
alguém. Ruth estuda na Escola XXXX, no turno vespertino. Não há informações 
sobre a mãe da vítima. Nenhum outro órgão de proteção à criança e ao 
adolescente foi acionado pelo denunciante. Ligação interrompida.  

 

A rede se reúne novamente em fevereiro de 2011 e trocam as informações sobre a 

família. O Creas e o CT reproduzem em seus relatórios as informações coletadas: 

 

[...] A tia Heleuza diz que Ruth e Rosa passaram uns dias na casa da mãe e que 
Ruth gostou muito, inclusive não quer voltar. Chegando aqui, ela fugiu [...]. O 
caso já foi informado para o JIJ e o Conselho Tutelar está aguardando o retorno. 
[...] O Creas afastou a técnica que atendia a família, pois o avô, ao se deparar 
com a possibilidade das netas serem abrigadas, disse que mataria quem levasse 
Dayse e no seu entendimento, acha que foi a técnica do Creas [...] OSPPD diz 
que o Sr. Geraldo quer mudar de cidade, reformou a casa e as três meninas estão 
dormindo no mesmo quarto. Ruth ganha R$5,00 para lavar vasilhas na vizinha. 
A técnica já orientou a família. Dayse parou de mamar na cabrita. O avô não 
levou as meninas na psicóloga e continua ameaçando a técnica do PAEFI-[...] 

 

No relatório constam os encaminhamentos definidos na reunião: Solicitar 

acompanhamento da genitora na cidade em que está morando pelo CT, Cras e Creas. 

Atualizar relatório para JIJ. Dias depois chega à casa da família e ao Conselho Tutelar o 

Mandato de Busca, Apreensão e Institucionalização do JIJ de Belo Horizonte para Ruth, 

Rosa e Dayse. 

Durante a pesquisa de campo, o Sr. Geraldo me conta, em entrevista, como recebeu 

o Mandato. Ele havia levado as meninas, lá no grupo e quando voltou: 

 

 [...] achei com Helenita que falou: oh pai, veio um rapaz aí, um moço aí e 
deixou um papel pro senhor aí. Pro senhor levar elas pra ele ver as menina que 
tem tempo que eles não vê elas e tal. Mas não explicou quê que era. Aí eu peguei 
levei elas lá, pois sabe que quando eu cheguei com elas lá, ele mão nelas! 
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Na pasta do Conselho Tutelar está guardado o Mandato, copiado abaixo: 

 

O Dr. Juiz de direito, no exercício de suas atividades funcionais na Vara Cível da 
Infância e da Juventude, na forma da lei, etc... 
 
Manda o COMISSARIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, para esse fim 
designado, devidamente assinado, com o auxílio da Polícia Militar de Minas 
gerais se necessário for. Que em cumprimento desta ordem, se dirija ao endereço 
acima mencionado, PROCEDA A BUSCA E APREENSÂO dos menores 
indicados acima devendo os mesmos, tão logo apreendidos serem encaminhados 
à Central de Vagas da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura 
de Belo Horizonte para que esse órgão providencie o encaminhamento dos 
menores, com segurança, para Instituições competentes. Cumpra-se 
Com as cautelas da lei. Dado e passado nesta cidade de Belo Horizonte, aos 16 
de fevereiro de 2011 
Assina o Dr. Juiz de Direito da Vara Cível da Infância e Juventude de Belo 
Horizonte 

 

No início de março de 2011, Rosa Kelly e Dayse Márcia são levadas para o JIJ e de 

lá vão direto para um abrigo. Ruth não vai esse dia, pois estava fugida. No dia seguinte, ela 

é encontrada pelo seu avô e sua tia Heleuza a leva ao CT, de onde vai para o JIJ e de lá 

para um abrigo. Após o acolhimento institucional se sucede uma série de reclamações, 

protagonizadas por Heleuza, das condições em que as crianças se encontravam no abrigo. 

Durante a pesquisa de campo, Sr. Geraldo e Heleuza me contam de sua indignação 

com a maneira como foi realizado o acolhimento. Imaginavam que, como eles estavam 

participando junto ao Creas da construção de possibilidades, se fosse decidido pelo 

abrigamento, a família seria comunicada para preparar as crianças. Parece que não 

cogitavam a hipótese de acolhimento de Dayse Márcia, pois acreditavam que a solução 

apresentada, de ela ficar com a tia Helenita, seria acatada, já que não havia denúncias sobre 

ela. A maneira como as meninas foram abrigadas é tema de grande parte da primeira 

conversa que tenho com Sr. Geraldo e Heleuza: 

 

Sr. Geraldo: [...] aí lá [no Juizado] eu disse [aos comissários], que ocês não pode 
fazer isso não, que eu cuido das menina, eu faço o que eu posso, é remédio, 
comida, elas não passa fome, dou elas de tudo [...] um lugar desse aqui à toa sem 
precisão!? Aí eles vai, pegou e falou comigo assim:” – É melhor o senhor calar a 
boca senão o senhor vai fritar é no coro ainda. É melhor que o senhor cala a 
boca. Porque a ordem que eu tenho, que nós tem do Juiz é de que se o senhor 
criasse qualquer caso lá pra nós chamar a polícia e trazer o senhor de qualquer 
jeito. [...] 
Heleuza: Quando chega lá [no Juizado] eles fala que as menina vão pro abrigo. 
Então quer dizer, não fizeram nenhum preparo, nenhum tipo de preparação pra 
família, nem pras criança, porque na hora as duas ficaram desesperada, tanto a 
Dayse quanto a Kelly, que a Ruth tinha fugido né? Então só as duas. Elas 
ficaram desesperadas, só chegou e falou com elas assim: ó, cês vão ficar sentada 
ali, despede do seu pai porque cês vão pro abrigo. Entendeu? Aí as menina ficou 
desesperada.[...] ainda mais na situação que elas tavam. Então ela ficaram muito 
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abaladas porque elas, muito grudada com meu pai, então desde pequena que meu 
pai cuida, então... 
Sr. Geraldo: Ah também é... desde que quando nasceu que eu cuido delas uai! 
Deborah: Uhum. 
Sr. Geraldo: E eles falaram de bater ainda!? Ah... que isso! 
Heleuza: Aí nisso eu tentei acionar um advogado 
Heleuza: Aí né, eu sai depois pra comprar lanche pra elas [...] porque nós 
ficamos praticamente o dia todo lá sem eles dá nada, nada pra ninguém comer, 
nem pro meu pai, né porque... 
Sr. Geraldo: Nem pra ninguém, as menina tudo com fome. [...] 
Heleuza: Aí nós tivemos que acionar o advogado pro advogado ir lá, pra tentar 
conversar com eles, mas, assim. Ficamos praticamente lá sentados o dia todo, 
eles vendo a situação, meu pai ainda começou a passar mal lá e eles fizeram 
nada, como se fosse pra eles uma coisa normal. 
Sr. Geraldo: ah eles falaram, falaram em me bater. Eu nunca entrei dentro duma 
cadeia, nunca fui preso na minha vida, não conheço cadeia. Eu vou te falar, eu 
tenho um nojo da cara desses camarada que, eu vou te falar viu. E aonde eu ver 
eu conheço eles. [...] não dianta, eu não tiro, eles não saem da minha mente. 
Porque, é muita safadeza e sacanagem o que eles fizeram. Falar em me bater e 
botar na cadeia que eles tava com ordem do juiz? Uai, que isto!? Quem é eles? 

 

Heleuza comparece ao Conselho Tutelar em março de 2011, para reclamar do 

abrigo. Diz que há muitas brigas, não tem brinquedos, nem acompanhamento psicológico. 

As crianças não estão tomando os remédios, perdendo aulas e tratamentos. 

A família me conta durante a pesquisa de campo, com indignação, as condições do 

acolhimento que as meninas tiveram nos abrigos28. Essas denúncias, inclusive com fotos e 

gravações feitas pelo celular por Heleuza, compuseram, segundo a família, o processo no 

Juizado. Segundo as tias me contam, Dayse Márcia ficou com o braço atrofiado, pois antes 

fazia fisioterapia e no abrigo não teve atendimento. Dayse e Rosa, que tomavam remédio 

controlado, ficaram alguns dias sem remédio, mas tomaram depois, por insistência da 

família que foi lá levar o medicamento. Os familiares reclamam também de outras meninas 

maiores que estavam no abrigo: umas muiesona que usa droga que intimidavam as 

meninas. Sr. Geraldo me conta que dava gorjeta pras elas num baterem nas meninas. 

Contam também que em um dos abrigos, quando iam fazer visitas, tinha cobrança por algo 

que as meninas tinham quebrado. Lembram de um dia que tiveram que pagar pela porta do 

banheiro que soltou na hora que elas foram usar. Dizem que Ruth brincava com rato, pois 

lá havia muito mato. Ressentiam-se, pois era difícil falar com as meninas no telefone e, 

quando as visitavam, não deixavam que ficassem sozinhos com as meninas. Acrescentam 

que Ruth fugiu do abrigo e foi abusada por um vizinho. 

Em abril de 2011, o Creas continua atendendo a família e escuta as denúncias de 

                                                 
28 Durante o período de acolhimento houve mudanças de abrigo. A princípio, as meninas foram para um 
mesmo abrigo, depois transferiram Ruth e Dayse para outro abrigo e Rosa Kelly para um diferente. 
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Heleuza sobre os abrigos. Busca contato com a Gerência de Abrigamento, diante da 

gravidade dos fatos relatados pela tia. Foi agendada uma reunião, mas devido ao 

falecimento de parentes do profissional da supervisão de abrigos, que acompanhava o caso, 

essa reunião não acontece. No final do mês, o Creas envia um pedido de assessoria ao 

Núcleo Jurídico, pois já haviam enviados relatórios e não tinham ainda respostas e, além 

do mais, Heleuza ameaçava ir até a mídia denunciar tudo que aconteceu com suas 

sobrinhas. 

No início de maio de 2011, a Gerência de Abrigamento convoca uma reunião de 

rede, em caráter emergencial29. Na pasta do Conselho Tutelar, leio o relatório do Creas 

sobre essa reunião: 

 

O profissional responsável pelo caso no PAEFI iniciou relatando o que foi dito 
pela tia que está acontecendo nos Abrigos [...]. A coordenação do Abrigo disse 
que em conversa com Ruth, esta lhe contou que sai à noite, para fazer sexo com 
os vizinhos, por R$ 50,00 e que usa a expressão subir nas paredes referindo-se a 
sua necessidade de fazer sexo e que molestava a irmã Dayse, desde os quatro 
anos de idade. [...] O técnico do Abrigo disse que Rosa Kelly foi levada ao Posto 
de Saúde, para ser atendida pelo Psiquiatra e este dar um diagnóstico, pois não 
tem informação porque ela toma remédios. [...] Segundo a representante do 
Abrigo, Ruth foi levada ao Hospital, a médica constatou que seu hímen estava 
rompido e não tinha indícios de sexo anal, ela não deu o coquetel porque não 
acreditou na fala da menina que o violador disse ter AIDS. Segundo a 
representante do Abrigo, Ruth disse que a tia mandou tumultuar a instituição, 
que assim elas sairiam mais cedo. [...]”  

 

Nesse ponto da história, saliento alguns aspectos que chamam a atenção sobre a 

relação da rede com a família, da família com a rede e da rede entre si. Para a família, se 

haviam problemas (violação de direitos) na forma como as crianças estavam sendo 

cuidadas pelo avô, na situação de acolhimento, os problemas são maiores. Se, antes, a rede 

denunciava a família, agora a família denuncia a rede. Evidenciam-se, na solução dos 

problemas apresentados pela família, os entraves da rede, onde a comunicação é regida por 

fluxos burocráticos30. Outro aspecto que chama atenção é sobre a ruptura que se realiza na 

vida das crianças na situação de acolhimento, mudança de escola, separação das irmãs e, 

também, em questões de saúde, como tratamento fisioterápico, terapêutico e até remédios 

controlados. 

A família contrata um advogado que propõe ao Juiz a restituição das crianças à 

família com a guarda distribuída entre as tias, sendo que Nicole ficará com Rosa Kely, 
                                                 
29 Evidencio esse aspecto do “caráter emergencial”, de forma irônica, contrapondo o tempo da rede ao tempo 
da família que já há dois meses se mobilizava para retirar as crianças do abrigo. 
30 Essas análises, antecipadas aqui, serão aprofundadas nos próximos capítulos. 
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Helenita com Dayse Márcia e Heleuza com Ruth Beth. É Nicole, durante a pesquisa de 

campo, quem me conta como as tias propuseram essa divisão das crianças em um encontro 

entre elas: 

 

Aí foi assim, é... É três. Nós somos três irmãs. Aí falou assim, olha, é três, cada 
uma vai ficar com uma. A Dayse num precisa nem discutir que vai ficar por 
causa do Sô Geraldo, então ia ficar no mesmo lote, era minha irmã que mora no 
mesmo lote [...] 
Até então a Heleuza não morava lá, só a Helenita. Aí já tava decidido que ela ia 
ficar com Helenita.  
Aí ficou, Beth e Kelly pra poder ficar ou comigo ou com ela. Aí minha irmã, a 
Heleuza foi e falou assim: eu vou ficar com a Beth aí cê fica com a Kelly, porque 
quanto mais velha mais difícil é, procê poder ta colocano mais ou menos no seu 
ritmo. Aí ficou com ela, com a Beth no caso. Aí eu fiquei com a Kelly. Aí todas 
elas saíram e a Kelly não, a Kelly foi a última.  

 

Em maio de 2011, é deferida a guarda provisória de Ruth e Dayse, conforme 

proposto. A guarda de Rosa Kelly é indeferida pois sua tia Nicole, que estava requerendo a 

guarda, mora em um terreno com um córrego aberto que recebe o esgoto, próximo à casa, 

considerada, por isso, insalubre. Nem Rosa Kelly, nem a família foram informadas que a 

saída do abrigo foi adiada por causa do parecer negativo em relação ao esgoto. Fico 

sabendo dessa informação pelo relatório do SARF que li durante a pesquisa de campo. As 

tias me contavam que teve uma troca de papel... um erro: segundo imaginavam, as 

meninas foram confundidas, pois quem deveria ser desabrigada era Rosa e não Rute. Na 

leitura que faziam dos fatos, Rute é quem dava trabalho, pois fugia, e era ela então quem 

deveria permanecer abrigada. Rosa Kelly, por sua vez, chorava ao lembrar-se desse 

episódio, pois imaginava que ela fora preterida pela família. Rosa me conta que um dia, 

quando estava no abrigo e telefonara para seu avô, escutara a voz das irmãs e ficara sem 

entender porque as irmãs saíram do abrigo e ela não. Meu pai pensou que eu não ia saber 

da verdade, conversava com ele pelo telefone, escutei a voz da minha irmã [...]. Fiquei 

com raiva, desliguei o telefone. Durante a pesquisa de campo, quando vou visitar Rosa, 

Ruth e sua tia Nicole, percebendo esse mal entendido na família, conto a elas o que li nos 

relatórios. As meninas se surpreendem e Nicole se revolta: 

 

Agora prá você ver... Fizeram tanta questão do córrego, que não é problema 
meu, que meu problema é do portão prá dentro... E a Ruth que ficou brincando 
com rato no abrigo, que dormiu no tempo, na chuva... Adiantou o que? A que 
veio aqui prá casa com o córrego ou não... Porque lá no abrigo a Dayse ficou 
com o braço atrofiado [...] que não tiveram competência prá fazer fisioterapia. 
Agora nem a mão no cabelo ela consegue por mais [...]. Isso às vezes me revolta 
um pouco sabe, dá vontade... Eles tem que engolir as coisas, porque eles 
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aprontarem, tudo é fácil [...]. Eu to aqui com meu filho e agora com elas31 num é 
porque eu quero... [...] Se tivesse condições de ter uma casa boa, uma condição 
melhor, lógico que eu daria prá ela [...] 

 

Em maio de 2011, o CT da cidade onde Helenice morava informa ao CT de Belo 

Horizonte que, em visita domiciliar à mãe das crianças, soube que ela vai se mudar para 

Belo Horizonte. O Creas desliga a família do PAEFI no final de maio de 2011, pois ela foi 

incluída no SARF32. Ruth é atendida pelo Núcleo de Psicologia e Serviço Social (NUPSS), 

da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida da Polícia Civil.  

Em junho de 2011, Heleuza procura o CT e afirma não estar conseguindo manter 

Ruth em casa. Sugere que os pais sejam procurados. Em julho de 2011, o SARF faz um 

relatório e o envia ao JIJ, com um parecer conclusivo referente ao caso de Rosa Kely. 

Questionam a continuidade de sua permanência no abrigo, por causa da avaliação de falta 

de saneamento básico na casa de sua tia. Consideram que esse motivo é falta de políticas 

públicas e não há relação com a dinâmica familiar. Consideram que a criança permanecer 

institucionalizada por causa disso não é justo. Informam que vão acompanhar a 

reintegração e sugerem o desligamento de Rosa do abrigo e a convivência com a tia 

Nicole. 

Durante a pesquisa de campo, visitei Nicole duas vezes em sua casa. Ela mora em 

um bairro muito identificado com violência e tráfico de drogas em Belo Horizonte, devido 

à guerra entre grupos de jovens rivais. Mesmo que tenham sido implantados, ali, 

programas de combate à violência, a lembrança da troca de tiros e mortes ainda permanece 

no imaginário dos moradores de Belo Horizonte. A casa fica localizada literalmente em um 

“buraco”, onde o acesso é por terra através de uma escada improvisada por onde se desce 

para chegar ao portão da casa. Ao lado, passa um córrego, que recebe esgoto a céu aberto. 

O entorno tem muito lixo e mau cheiro. A casa de Nicole impressiona pelo capricho 

interno, contrastando com o esgoto na porta. Tem revestimento de cerâmica, cortinas, 

móveis e decoração nova33. Observa-se uma presença tímida da tecnologia a partir de 

                                                 
31 No dia dessa entrevista, em novembro de 2012, Ruth havia fugido novamente do abrigo e estava morando 
na casa de sua tia Nicole. 
32 O Serviço de Apoio à Reintegração Familiar (SARF) foi criado na Prefeitura de Belo Horizonte. Trata-se 
de um Serviço da Política Municipal de Assistência Social, voltado à Proteção Especial de Alta 
Complexidade, para coordenar o efetivo resultado da reintegração familiar e garantir a brevidade do 
acolhimento institucional para crianças e adolescentes, considerada a função de maior relevância por parte 
do gestor em acompanhar os casos e investir no processo de reintegração familiar, juntamente com a Justiça 
e com o Ministério Público (Tófani , 2011) 
33 Vale lembrar que Nicole, na época da pesquisa, recebia uma bolsa do SARF que tem como um de seus 
objetivos a organização da casa para possibilitar a reinserção familiar. 
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celulares, aparelho de DVD e televisão. O computador não foi visto em nenhuma das 

casas. Percebe-se que a pobreza, como privação material, perpassa a história dessa família. 

Nicole conta como foi sua infância na escola, tendo que revezar e dividir, livros, cadernos 

e lápis com as irmãs que frequentavam turnos diferentes: 

 

Uma tinha que apagar tudo que a outra fez na escola, para escrever por cima. [...] 
aqueles toquinhos de lápis, nós tinha que colocar tampa de caneta prá dar prá 
segurar, até machucando os dedos. 

 

Atualmente, ela mora com um companheiro, um filho pré-adolescente e Rosa 

Kelly. Sua casa é no mesmo lote de sua mãe, D. Antônia, que mora com o neto, o primeiro 

filho de Helenice. A partir das entrevistas que realizei em sua casa, pude conhecer a 

relação que os membros da família do Sr. Geraldo e D. Antônia estabelecem entre si. A 

família encontra-se dividida em três núcleos: o núcleo do lote do pai e avô (Sr. Geraldo), o 

núcleo do lote da mãe e avó (D. Antônia) e a residência de Helenice. Os dois lotes ficam 

em bairros próximos e, entre os dois bairros, mora Helenice, com seu companheiro e seus 

dois filhos. A família mantém contatos entre si sem restrições, entretanto Sr. Geraldo e 

Nicole expressam suas desavenças: Sr. Geraldo diz que não quer ver Helenice, porque não 

gosta dela de jeito nenhum, mas o que se vê e ouve dele é que acompanha tudo o que 

acontece com ela a partir das notícias que lhe trazem. Nicole tem muita raiva de seu pai, 

pois quando nasceu ele falava que ela era diferente das meninas, que não era filha dele. 

Ela então foi registrada por um irmão mais velho, que já morreu. Em outro momento, 

Nicole procurou seu pai, buscando acolhimento para ela e seu filho pequeno e não recebeu 

apoio dele. Nicole afirma que não vai à casa dele, não sente falta nenhuma, mas, se 

precisar, “igual quando ele tava no médico”, se precisar ir, ela vai. As crianças circulam 

nos dois núcleos dos avôs e Ruth também frequenta a casa da mãe. Entre as irmãs não 

aparecem desavenças. Em relação à Helenice, as irmãs têm várias críticas à maneira como 

cuida dos filhos, mas mantêm contatos e são referências na rede de apoio familiar. 

Em julho de 2011, Heleuza procura o Conselho Tutelar informando que vai 

devolver a guarda de Ruth. O Conselho Tutelar solicita requisição de abrigo para Ruth. 

Durante a pesquisa de campo, quando entrevisto a família, eles me contam que o 

abrigamento deixou muitas marcas. Além de Dayse ter ficado com o braço atrofiado, a 

relação entre as meninas ficou mudada. Heleuza é de opinião que Rosa e Dayse culpam 

Ruth por elas também terem sido abrigadas. Sr. Geraldo já vê diferente: diverte-se 

contando que Dayse ficou com dó de Ruth e que diz que vai adotá-la quando crescer. Para 
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Dayse, pouca coisa mudou depois que saiu do abrigo, pois, apesar de sua guarda estar com 

Helenita, ela é cuidada pelo Sr. Geraldo, auxiliado por Heleuza, que mora na mesma casa. 

Para Rosa Kely, a situação é mais complicada. Mora, agora, com sua tia Nicole que a 

acolheu como filha mesmo: 

 

Olha, igual quando eu peguei ela, eu queria, pra falar a verdade que ela ficasse, 
que ela ficasse, consertasse, porque assim,era uma companhia pra mim, né, eu 
nunca tive menina, sempre quis menina, nunca tive. Então tudo que eu via no 
centro na hora que eu vinha do serviço: vou levar isso pra ela. Aí via um negócio 
diferente de colocar no cabelo, achava que ela ia gostar, aí quando ela veio foi 
tudo errado. Não foi nada daquilo que eu imaginei entendeu? 

 

Nicole diz que Rosa Kelly é muito querida na escola: é todo mundo doido com ela, 

as professoras, mas que de uns tempo prá cá ela tá rebelde demais. Nicole é rigorosa na 

educação de seu filho e trata Rosa do mesmo jeito. Não os deixa sair sozinhos, pois o 

bairro é perigoso e morre gente de tiro por lá. Além disso, ela pede que eles participem das 

tarefas de casa. Diz que seu filho é tranquilo, porque foi acostumado assim desde novinho, 

mas que Rosa não gosta que fala nada com ela, não pode falar, senão ela fica com raiva, 

tudo ela fica com raiva. Um dia, mexendo em suas coisas encontrou um bilhetinho de 

amor escrito por Rosa e daí já imaginou um futuro para ela: E se essa menina vai, da 

primeira vez que ela faz alguma coisa ela vem com, com gravidez aqui pra cá? O quê que 

eu vou arrumar com essa menina e com barriga? 

Percebe-se que, com a entrada na adolescência de Rosa, Nicole retoma a história de 

Helenice, a mãe a quem ela faz muitas críticas por ter abandonado seus filhos. É como se o 

destino de Rosa já estivesse traçado e ela teme nada conseguir mudar, como acredita que 

conseguirá no caso de seu filho, apesar do abandono do pai dele, de seu próprio pai e do 

contexto “perigoso” do bairro. Esse aspecto do esforço que Nicole faz para manter suas 

convicções fica muito evidente quando se vê o contraste entre sua casa e o entorno. Uma 

casa muito “caprichosa” no meio do “buraco”. De sua parte, Rosa Kelly nos conta, de uma 

forma educada e um pouco estereotipada, como sua tia a acolheu e como ela agradecia por 

isso, mas, com choro contido e amargura, ressente não estar perto da irmã e da mãe. 

Assim, nesse contexto, Nicole não assinou ainda a guarda definitiva e espera o rumo dos 

acontecimentos. Para Ruth, que continua morando na mesma casa que seu avô, o que muda 

é o alcance de autoridade de sua tia Heleuza, que tem a sua guarda. Mas ela continua 

fugindo de casa. 

Em outubro de 2011, Ruth é atendida pelo plantão do Conselho Tutelar, no fim de 
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semana, levada pelo GEACAR da polícia Militar por estar na rua. Sucedem-lhe vários 

acolhimentos em abrigos diferentes e evasões sucessivas. Durante as fugas, ela quase 

sempre é levada pela polícia à casa do avô. Às vezes vai sozinha para lá. 

 

* * * 

 

2012 

 

Em março de 2012, José Amoroso, um vizinho de Sr. Geraldo, vai ao Conselho 

Tutelar denunciar que Ruth fica batendo no portão da casa dele de madrugada acordando 

todos os vizinhos. Sua tia Heleuza também comparece e declara por escrito a mão: 

 

Declaro que não posso mais cuidar de Ruth Beth responsabilizar-se pela menor, 
pois ela não obedece ninguém e foge todos os dias está roubando e aprontando. 
Todas as vezes que volta para casa é com a polícia e um acusado de tê-la 
violentado. No momento eu não estou com tempo nem condições de acolhê-la, 
pois estou morando na casa de meu pai. O mesmo que perdeu a guarda dela, pois 
não tinha condição para cuidar, por isso peço ajuda. 

 

Em abril de 2012, Ruth é acolhida novamente. Em seu PIA – Plano Individual de 

Atendimento – consta o motivo do acolhimento: Não adaptação à família extensa, 

trajetória de vida nas ruas, suspeita de abuso sexual e rejeição da mãe. 

Durante a pesquisa de campo, conheço a família toda, com exceção de Helenice. 

Não tive a oportunidade de conhecê-la. Ela esteve internada um período e quase nos 

encontramos em duas ocasiões em que fui realizar entrevistas com suas irmãs, mas ela saia 

antes da minha chegada, que havia sido agendada antecipadamente. Suas irmãs afirmam 

que seu companheiro não a deixaria conversar comigo. Dizem que ele não permite nem 

que as irmãs tenham o número de seu celular. Fico sabendo que Helenice mora com seu 

companheiro e dois filhos. Ruth está no abrigo e tenho dificuldades em agendar a 

entrevista com ela, pois o telefone não atende ou a coordenadora não está presente. Vou 

pessoalmente e encontro Ruth, se preparando para ir à escola. Lá me informam que tenho 

que pegar uma autorização com a Supervisão de Abrigos da Prefeitura para poder 

entrevistá-la. Conversamos rapidamente, ela me pergunta sobre as irmãs e diz ter saudades. 

Participo de uma reunião de Estudo de Caso no SARF, convidada pela Coordenadora do 

Serviço. Os profissionais do SARF realizam uma técnica de dinâmica de grupo antes de 

começar o debate na reunião onde se problematiza a complexidade que é a discussão de 
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caso. Na discussão sobre Ruth, informam que estão procurando uma solução para 

desinstitucionalizá-la. Eu sugiro que esse assunto deva ser decidido com a participação de 

toda a família. Uso a expressão protetiva, para me referir à família como um todo, o que 

causa certa polêmica na reunião, pois não consideram que a família protege as crianças. 

Decidem por marcar uma reunião com as tias e o avô na próxima semana. Consigo a 

autorização para entrevistar Ruth no abrigo, mas sou informada que ela evadiu e está na 

casa do avô: O avô falou que não vai mandar ela de volta não, me dizem no abrigo. Ao 

telefone, Sr. Geraldo confirma que Ruth está lá e diz que o abrigo falou que não vai querer 

ela mais não. 

Na casa do Sr. Geraldo, encontramos Ruth Beth. Ela aceita conversar conosco de 

bom grado. É atenta à conversa. Parece pensar bem antes de falar e interage com 

desenvoltura com todos que estão participando da conversa34. Gagueja um pouco. Nossa 

conversa gira em torno de suas fugas e de onde quer ficar: Eu fugi, eles me buscou, eu fugi 

de novo, eles me buscou, aí depois eu fugi de novo, eles me buscou mais uma vez... As 

fugas de Ruth são um dos aspectos de seu comportamento muito aludido pela família e 

pela rede do SGD. Ruth conta com detalhes como foge dos abrigos: simplesmente sai, 

durante o trajeto para a escola. Em um deles, ela pegou o vale transporte da coordenadora, 

para usar no ônibus. Em outro, ela abordou a Polícia Militar, falando que estava perdida e 

os policiais a levaram para a casa do seu avô. Ela conhece bem os caminhos da cidade. Em 

uma das fugas, parou na estação de metrô – cerca de 5 km da casa do Sr. Geraldo e 

continuou o caminho a pé. Faz também o caminho a pé para o lote da avó e a casa da sua 

mãe. Sobre as fugas das casas dos familiares, onde ela já morou, ela não consegue explicar 

por que foge. Só diz com muita firmeza que não fica na rua não: vai prá casa da tia, da 

avó, da mãe, das colegas e até de quem ela não conhece. Diz que foge prá ficar lá. 

Como Heleuza “devolveu” sua guarda, ela se encontrava em acolhimento 

institucional e em processo de definição de quem seria a responsável por ela na família, o 

que não a impedia de circular pelas casas da família e abrigos, através de fugas e novas 

medidas de acolhimento institucional. Ficava um tempo em cada casa, inclusive na casa da 

mãe. Já esteve em muitos abrigos, nem lembra mais o nome. Nesse encontro com a família, 

fico sabendo que aconteceu a reunião no SARF para decisão de sua reintegração familiar. 

Heleuza me conta que não foi à reunião porque eles já sabem a decisão dela: sempre 

insistiu que Ruth deve ficar com a mãe, mas falando a verdade, verdade mesmo, lugar 
                                                 
34 Na primeira entrevista, o avô, a tia Heleuza estavam presentes e, na segunda, Rosa Kelly, a avó, o irmão e 
a tia Nicole. 
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nenhum serve prá ela. 

Nesse ponto da pesquisa de campo consigo reunir um retrato do momento presente 

de como a família se relaciona com a questão da guarda de Ruth. Sr. Geraldo quer ficar 

com ela e também com as outras irmãs. Nunca deixou de querer. A situação de Dayse está 

de certa forma resolvida, pois Helenita tem a guarda, mas é ele quem cuida dela. É nítida e 

notória a preferência dele por Dayse, mas, de seu modo, também manifesta carinho e 

cuidado com Rosa e Ruth. Esse cuidado é mediado pela sua opinião que tem delas. Sobre 

Ruth ele diz que ela é difícil, má e traiçoeira. Ao mesmo tempo, se diverte e ri dos casos de 

fuga e furtos de Ruth. Orgulha-se em dizer que quem aguenta ela é só ele e repete 

inúmeras vezes que tem muita dó delas e quer ajudá-las. Preocupa-se com seu futuro e 

planeja deixar-lhes dinheiro ou propriedade em nome delas. Luzinete chega a cogitar em 

ter a guarda de Ruth. Diz que ela é fácil de lidar e muito afetiva. Na nossa conversa ela 

manifestou essa possibilidade condicionada a uma ajuda: 

 

Aí eu tenho espaço, eu num tenho condições de construir né, que a gente ganha 
pouco [...]. Aí, no caso, tinha que, né, construir, fazer quarto, que eu só tenho 
esses dois cômodo [...]. Aí, se eles me ajudar tipo assim, de tratamento, se ela 
precisar e ela fugir e eu não der conta, eles pegar ela de volta, entendeu? [...] 
experimentar, se num der certo devolver... 

 

Essa ajuda a que Helenita faz menção parece ser a bolsa de reintegração familiar 

que o SARF oferece no valor de R$ 350,00. Ela hoje está com a tia Nicole que tem a 

guarda de Rosa. Não se sabe por que, foi ela quem ficou com a bolsa. Esse aspecto pode 

ter comprometido a guarda de Ruth com Heleuza, que manifestou muito ressentimento 

com a falta de apoio da rede para ficar com Ruth. Esta quer ficar na casa de sua tia Nicole. 

Segundo as tias, como Nicole já está com Rosa, a ideia seria trocar a guarda de Rosa com 

Ruth. Assim, Rosa voltaria para a casa de Sr. Geraldo e Ruth ficaria com sua tia Nicole. 

Segundo Heleuza, essa é a proposta que o SARF estaria encaminhando. Quanto a Helenice, 

não tive informações se ainda tem interesse na guarda das filhas. Segundo o Sr. Geraldo, 

ela não quer as filhas, mas Ruth quer ficar perto dela. Ele e Heleuza crêem que o motivo de 

Ruth querer ficar com a tia Nicole é porque lá Helenice frequenta e, na casa do Sr. 

Geraldo, ela não vai. Ruth não confirma sua afirmação, mas percebe-se que considera sua 

mãe como uma das pessoas de sua rede de referências. Conta sobre presentes que ganhou 

da mãe e de encontros com ela. 

Apesar de Ruth Beth ser designada como má e traiçoeira pelo avô, percebe-se que 

ele sente compaixão pela menina e reconhece sua situação como difícil. Relata-me o dia 
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em que Ruth Beth roubou um celular: Ele saiu à sua procura e, quando a encontrou na rua, 

pegou o celular roubado de suas mãos e a deixou lá, sentada no meio fio. Arrependeu-se 

depois: 

 

Cheguei aqui e pensei bem: ô gente, eu fiz uma coisa errada. Não posso deixá-la 
na rua. [...] é difícil, [...]. Eu acho até graça dela... porque é difícil... 
[...] Todas três! Todas três sofreu com a mãe delas demais da conta! Que eu 
nunca gostei que judiava com elas não. 

 

Ele também se preocupa com os outros filhos de Helenice, com quem ele diz não 

querer ter nenhuma relação, mas não descuida de ter informações sobre como estão sendo 

cuidados, como se vê nessa conversa entre ele e Heleuza: 

 

Sr. Geraldo: [...] ele [o companheiro de Helenice] bate, judia com os menino, 
gente. Pra quê bater no pobrezinho do menino tudo pequenininho. Meter o coro 
nos menino à-toa, bota ele num carrinho [...]. 
Heleuza: Com os menino tudo dentro do carrinho... 
Sr. Geraldo: Tudo dentro do carrinho. Aí tampa os menino de papelão, ferro 
veio, é, deixa só a cabeça de fora. [...] com sol quente que tava queimando [...] eu 
que tirei a menina pra fora. Então, ela é ordinária, ela não gosta de filho de jeito 
nenhum. [...] E outra coisa, judia demais, ganha um salário mínimo, ela ganha 
um salário mínimo da menina que aposentou a menina [...] e o pior é que o 
excomungado do home bate nos menino doente. 

 

Heleuza se solidariza: porque é do nosso sangue, é da nossa família, e outra coisa, 

são crianças. Ela quer proteger as crianças, mas acha que sua irmã também tem que ter 

responsabilidades. Em sua opinião, dever-se-ia obrigar sua irmã a fazer a laqueadura, pois 

já foram dez gestações, sete vivos, os outros foram abortados. O pai concorda e diz que já 

pelejou também pela laqueadura, mas os médicos não aceitam. 

Em setembro e outubro de 2012, Ruth permanece abrigada. Em conversa telefônica 

com o SARF, me informam que ainda não há posicionamento em relação à 

desinstitucionalização. No final de novembro de 2012, Ruth foge novamente do abrigo e 

vai para a casa do avô. O Sr. Geraldo me conta que ela tá roubando muito e os vizinhos 

tentaram matá-la por causa dos roubos. Reclama do abrigo que não deu conta dela e diz 

que Ruth está com a tia Nicole. Visito Ruth, Rosa e Nicole em casa. Encontro Nicole 

disposta a ficar com Ruth, que afirma que não vai mais pegar as coisas dos outros, que é 

uma mania que tem e que está muito bem acolhida lá com sua tia. Provoca Rosa ao falar 

que ela é quem não a quer lá. As irmãs estão bem dispostas. Posam para fotos, contam 

casos dos abrigos em que estiveram e planejam momentos futuros. Nicole está confiante 

nas possibilidades de Ruth quietar lá e vai aguardar para formalizar a situação, pois tem 
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que matriculá-la na escola só o ano que vem. 

 

* * * 

 

2013 

 

Em 02 janeiro de 2013, volto ao CT para conferir alguns dados da pasta e vejo, 

surpresa, mais uma ocorrência anotada na pasta da família: em 04 de dezembro de 2012, 

ou seja, uma semana depois do último contato que tive com Ruth na casa de sua tia Nicole, 

ela foi atendida pelo plantão do CT, entregue pela polícia. No formulário está descrito seu 

caso como: Processo no Juizado por abandono de incapaz. Foi novamente encaminhada 

para um abrigo. 

Telefono para sua tia Nicole que me conta que Ruth tentou roubar alguns DVDs 

dela e ela lhe deu umas correadas. Ruth então fugiu. Foi levada para o abrigo, mas já está 

de novo na casa de seu avô. Nesse telefonema, ela me fala também de Rosa: diz que não 

sabe se vai ficar com ela, está dando muito trabalho. Não quer obedecer. Nessa conversa 

me conta também que, a partir desse mês, não terá a bolsa do SARF. Fico me perguntando 

se esse é o motivo pelo qual ela não quer mais ficar com Rosa. 

A história continua... Com certeza! 

 

* * * 

3.2 Descrição do itinerário de família em situação de violência intrafamiliar: um caso 

bem sucedido? A história de H. 

Composição familiar35  

 

Adolescente: H, 14 anos, tendo completado 15 ao final da pesquisa de campo. 

 

a) Mãe: Paula 

b) Pai: Roberto 

c) Avó paterna: D. Maria de Lourdes 

                                                 
35São listadas aqui somente as pessoas citadas nas entrevistas e/ou que participaram da pesquisa de campo. 
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d) Companheiro da avó: Pedro 

e) Irmãs de H “por parte de pai”: Alexandra, 14 anos, filha da segunda união do pai, e 

Camélia, filha da primeira união do pai. 

f) Tia: Rute 

g) Primos, filhos de Rute: Samuel (adolescente) e Dayselene (adulta)  

h) Tia: Rosiane 

i) Prima, filha de Rosiane: Joana (adolescente) 

j) Tio: Giordano, adulto, mora com D. Maria de Lourdes, é acamado com deficiência 

física 

 

* * * 

 

H aos 2 anos de idade 

 

Na cidade do interior, a mãe de H, depois de ter assassinado membros de sua 

família, entrega o filho tanto para a avó paterna, D. Maria de Lourdes, quanto para a tia 

paterna, Rute. Logo em seguida, é presa. Há uma disputa entre a tia e a avó sobre a quem 

H teria sido entregue. D. Maria de Lourdes me conta sua história: 

 

Vou começar do princípio, da mãe. A mãe, ele, ele é filho do meu filho. [...] 
quando ela quis matar a família dela: que ela matou a mãe, a irmã... grávida, e 
ela matou dois irmãos do H [...], ela falou comigo: – Se ocê não quiser que eu 
mato, que eu mato ele, então você pega ele que ele é seu neto. Me deu. [...] a 
Rute tava lá em casa né, morava na outra casa lá em cima, a Rute tava lá, ela 
chegou e deixou o menino com Rute. Rute fala que ela deu pra ela, que ela alega 
com Rute que deu pra ela. Mas ela falou comigo que deu pra mim. [...] com 
medo também dela pegar ele, mandei Rute levar pra Belo Horizonte. [...]. 

 

Rute me conta a sua versão: 

 

[...] mãe tem a mania de dizer que a mãe do H deu ele pra ela. E a mãe dele deu 
ele pra mim. [...] ela chegou lá, entregou ele pra mim e ainda falou assim: – 
“Olha, eu vou embora amanhã” (nem lembro a hora, era de tarde, o horário eu 
não lembro mais direito que horas que foi não). Aí eu falei pra ela: – “Até esse 
horário, se você mudar de ideia, você vem aqui e pega ele. Agora, se você não 
mudar de ideia e eu levar ele pra Belo Horizonte, eu não te devolvo mais não!” 
Aí deu horário que eu dei pra ela e aí ela não foi buscar, aí eu vim embora com 
ele. [...] Ela chegou lá, me procurou e entregou pra mim, que ela tinha brigado 
com a mãe dela, e ela tinha o H, tinha um pequenininho e tava grávida. Aí a mãe 
dela expulsou ela de casa. Aí no momento de desespero ela deu. Mas deu pra 
mim. E minha mãe jura que deu pra ela. 
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Sobre a regularização da guarda, a história é contada em momentos diferentes, por 

Rute: 

 

Aí ela [Paula, a mãe do H] mandava recado pra mim, minha irmã mesmo que 
mora aqui cansou de trazer recado pra mim, e mãe jura que não. E Paula falava 
comigo, mandava falar pra mim ir lá, pra levar o menino pra ela ver, que ela só 
queria ver, e que era pra mim, pra nós ir lá pra ela passar a guarda [...]. 
 
Aí eu fui visitar ela [Paula], o H tava até comigo, levei o H prá visitar ela na 
cadeia. Falei: – “Ô, cê é doida! Cê deu o menino pra mim e deu a guarda pra 
minha mãe!? Cê é doida!?” Aí ela falou assim: – “Não... porque sua mãe não 
podia me ver e ficava me azucrinando toda hora. Aí um dia eu tava invocada, ela 
tava só me cobrando esse papel, eu fui lá e chamei ela e passei lá. Mas o menino 
é pra ficar com você!” Só sei que minha mãe tinha um papel [...] e eu tinha o H 
que ela passou pra mãe no papel. 

 

Apesar de Rute ter comentado sobre o “papel”, não parece que essa guarda tenha 

sido formalizada, pois somente mais tarde, como será narrado, é que D. Maria de Lourdes 

é designada formalmente guardiã de H. Para proteger H de sua própria mãe, a avó sugere 

que sua tia o leve para morar com ela em Belo Horizonte. Na tentativa de regularização da 

situação de guarda, são acionados a Delegacia e o Conselho Tutelar. A polícia é um 

operador social muito demandado por essa família: eu conheço muitos deles aí, sou amiga 

deles. Ela foi acionada pela avó nesse episódio, ajuda posteriormente à tia a encontrar H, 

quando ele foge, é chamada para mediar brigas familiares, sendo apontada como 

autoridade capaz de corrigir o adolescente: 

 

[...] aí com medo também dela [a mãe] pegar ele mandei Rute levar [H] pra Belo 
Horizonte. Aí a Rute pegou e levou, passei lá na delegacia, conversei com o 
policial e falei: minha filha lá vai levando o H, esse menino, pra Belo Horizonte. 
Porque eu sou vó e ela é tia, e a mãe já falou que quer matar todo mundo. Ela me 
deu ele pra mim [...]. Só que ela, aí, eu falei, já era pra ter tirado esse menino 
daqui, passa no Conselho Tutelar [...], lá no Oswaldo, conversa com ele e leva 
ele embora, senão vai matar mesmo, que essa mulher tá parecendo que tá doida. 
Aí assim foi, levou o menino pra lá, e nisso ela foi tomando amor no menino, foi 
tomando amor nele... (Maria de Lourdes, avó) 

 

* * * 

 

H aos 10-13 anos de idade 

 

Aos 10 anos, H ainda mora com a tia em Belo Horizonte. A casa de Rute está 

situada em um bairro urbanizado, em um lote onde moram também outros filhos de D. 

Maria de Lourdes, com suas respectivas famílias. A casa é escura, sem ventilação e, no 
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quintal comum com seus irmãos, tem muito lixo e entulho36. H frequenta a escola e, no 

contraturno escolar, um Projeto Social de uma Organização Não Governamental (ONG) e 

é atendido por uma psicóloga no Centro de Saúde. Foge de casa algumas vezes, e fica 

sumido alguns dias. A polícia é acionada pela tia nesses episódios de fuga e encontra o 

menino em bairro próximo.  

O caso chega ao CT em 2008, a partir de denúncia anônima feita em setembro 

desse ano, pelo Disque Direitos Humanos, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social (SEDESE-MG): 

 

A Sra. Rute, madrasta de H (10 anos) o agride fisicamente. O fato supracitado 
ocorre praticamente todos os dias, sem motivos aparentes e já acontece há certo 
tempo. O/a denunciante supõe que o pai do menino já faleceu. Na residência de 
Sra. Rute, moram ela e três crianças, H (enteado) e os dois filhos dela que não 
são agredidos. A criança estuda na Escola Municipal A. M. no período da manhã 
e à tarde fica em casa com a madrasta que não trabalha. 

 

Em março de 2009, chega ao CT  um ofício, enviado pela Promotoria de Justiça da 

Infância e da Juventude de Belo Horizonte, informando que D. Maria de Lourdes foi à 

Promotoria de sua cidade dizer de seu interesse pela guarda de seu neto, pois: 

 

[...] o mesmo encontra-se em situação de risco atualmente, [...] que já fugiu seis 
vezes da casa de sua tia Rute e nestas oportunidades ele dorme nas ruas de Belo 
Horizonte e em casa de desconhecidos ficando exposto a todo tipo de perigo. 

 

Nesse mesmo mês, a gerente do Centro de Saúde, onde H faz acompanhamento 

psicológico, encaminha a família para o CT, para orientações sobre auxílio reclusão, já que 

a mãe de H encontra-se presa, e informa que “não levaram o H para a consulta com a 

psicóloga pela segunda vez”.  

Em maio de 2009, o CT aplica medida de proteção de orientação, apoio e 

acompanhamento temporários no SOSF37, prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Eca). Através dos relatórios de acompanhamento do SOSF, enviados ao CT, 

pode se observar os aspectos que foram evidenciados para o acompanhamento à família: 

 
                                                 
36 Essa descrição se refere ao período da pesquisa de campo.  
37 Serviço de Orientação Sócio Familiar (SOSF) era o nome do serviço hoje conhecido como Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), ofertado no Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social (Creas). Em Belo Horizonte, esse serviço foi chamado posteriormente de 
SEF, por um tempo, até a Resolução nº 109, de novembro de 2009, que organizou e nomeou os serviços do 
Sistema Único de Assistência Social (Suas) em nível nacional através da Tipificação Nacional de Serviços 
Sócio Assistenciais. 
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Em junho, a Sra. Rute foi convocada e compareceu ao atendimento. [...] A 
genitora passou a declarar algumas informações já contidas no documento desse 
Conselho. [...] H possui quatro irmãos por parte de pai [...]. Sra. Rute informou 
ainda que Paula [mãe de H] matou a sua própria mãe a pauladas. Matou e 
colocou fogo em sua irmã, armou a morte do irmão e provocou a morte de dois 
dos filhos por negligência. [...] Na conversa individual, H informou que parou de 
fugir de casa. Disse se relacionar muito bem com seus familiares. Além de 
informar-lhe os objetivos do serviço, foi orientado em relação aos seus direitos e 
deveres, inclusive quanto ao respeito ao ambiente escolar, dedicação aos estudos 
e frequência regular na escola. Sra. Rute informou que Dayselene [filha de Rute] 
já se encontrava trabalhando no Mc Donald. [...] Rute compareceu ao Plantão38 
para buscar cesta básica. [...] Quanto a H, foi informado que em casa não dá 
nenhum trabalho, mas na escola há uma série de reclamações. Foi suspenso das 
atividades da ONG por alguns dias [...].  

 

Segundo o relatório, a família recebeu encaminhamento para o Plano Nacional 

Setorial de Qualificação Profissional (PLANSEQ) a fim de receber os beneficiários do 

programa Bolsa Família. O SOSF acompanha também os atendimentos de H com a equipe 

de Saúde Mental no Centro de Saúde. O comparecimento da família, tanto no SOSF, 

quanto no Centro de Saúde, é instável.  

Nos meses de outubro e novembro de 2009, a ONG informa ao SOSF, e notifica ao 

CT, que H chegou com marcas no braço e nas costas e disse à educadora social que 

apanhou de sua mãe39: o objeto de agressão foi um fio e tapas da Sra. Rute. Em notificação 

anterior, já haviam informado que H foi agredido pela tia com uma fivela de cinto, 

chegando à ONG com vários hematomas e feridas pelo corpo. Em novembro, sua mãe o 

espancou com vara de bambu na região das costas, deixando-o muito machucado, 

apreensivo e com medo. A notificação da ONG informa também sobre reunião com a 

equipe pedagógica da escola, que informa: 

 

A criança sofre agressões desde o período em que H entrou na escola, sendo isto 
há 5 anos. Também foi relatado pela escola que a irmã mais velha de H sofria 
violência física da Sra. Rute e que atualmente esta não reside no imóvel [...]. Na 
mesma reunião, a professora informou que a criança não participa das atividades 
escolares, apresentando também um comportamento agressivo com os colegas e 
professores. 

 

A ONG termina sua notificação solicitando agilidade para o caso. Nesse período, 

realiza-se uma reunião de discussão de caso com CT, ONG e SOSF. Nessa reunião, 

                                                 
38 O Plantão Social atende pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social com os seguintes 
benefícios: cesta básica, auxílio trigêmeos, carreto para mudança, sepultamento gratuito (Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte [PMBH], 2013). 
39 H chama a tia de mãe. 
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decide-se encaminhar Rute para o grupo de combate a violência da AMAS40, por meio de 

uma notificação e de uma medida de proteção aplicada pelo Conselho Tutelar, além de se 

decidir também entrar em contato com a avó de H. 

Segundo o relatório do SOSF, a notificação do CT foi enviada pelo correio a Rute, 

que não compareceu. A Conselheira Tutelar, diante das informações de violência contra H 

e ao não atendimento à notificação, decide encaminhar o caso para a Delegacia 

Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). O SOSF convoca Rute, 

também pelo correio, mas a correspondência retorna, com o aviso do correio que a Sra. 

Rute se recusou a receber a convocação. Ainda segundo o relatório do SOSF, o CT 

conversa por telefone com a avó paterna de H, a qual demonstrou muito interesse em 

requerer sua guarda e levá-lo para sua companhia.  

O ano de 2010 se inicia com nova convocação de Rute para comparecer ao SEF41. 

Dessa vez, sua filha assina o recebimento do correio, mas ela não comparece. Quem 

procura o SEF é D. Maria de Lourdes, que manifesta desejo em requerer a guarda de H e 

relata que presenciou o adolescente trancado em um quarto escuro. O SEF e o CT fazem 

uma visita à escola e à casa de Rute, onde ficam sabendo que H não compareceu às aulas 

nos dois dias anteriores. Rute, que não estava em casa, comparece no mesmo dia ao SEF, 

acompanhada de H, e diz que vai entregá-lo na delegacia, pois não aguenta mais as suas 

mentiras e fugas. H informa que não frequentou a aula por dois dias, pois se encontrava 

de castigo, por ter pegado a bicicleta do seu tio e saído prá rua. Ainda segundo o relatório 

do SEF, nesse mesmo dia, se dirigiram junto com a família para o CT e lá Rute informa 

que levaria H à DEPCA para fazer o exame de corpo delito e logo em seguida entregaria H 

ao CT, pois para sua mãe, ela não entregaria.  

Rute não volta ao CT conforme combinado. A Conselheira Tutelar entra em contato 

com D. Maria de Lourdes, que informa que está providenciando para pegar a guarda de 

H. 

Em visita conjunta do SEF e CT à casa de Rute, em abril de 2010, esta justifica que 

não foi ao CT porque estava na casa de sua mãe, D. Maria de Lourdes, no interior, e que H 

melhorou seu comportamento. Nesse ponto da descrição do itinerário, cabe ressaltar que, 

nas entrevistas que realizo com a família, as fugas de H eram consideradas o principal 
                                                 
40 A Associação Municipal de Assistência Social (AMAS) é uma entidade de direito privado, sem fins 
lucrativos, que atua em Belo Horizonte, desde 1979, no desenvolvimento de ações complementares voltadas 
para a política de assistência social no Município (PMBH, 2013). 
41 O SOSF havia mudado seu nome para SEF – Serviço Especializado à Família. O acompanhamento 
continua a ser realizado pelo mesmo profissional. 
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problema. D. Maria de Lourdes descreve os episódios de fuga: 

 

Aí, quando ele cresceu mais, ele começou fugir de casa e a culpa toda ficava nela 
[na Rute], eu culpava ela também. E lá no Conselho também, eles também 
culpava ela. Ele fugia de casa, ele ia pro grupo, ele não estudava, de lá ele fugia, 
ficava fora de casa três, quatro dia. E ela procurando, levou retrato dele, pôs lá 
naquela delegacia furtos e roubo, pra procurar ele. Aí procurava, polícia tudo 
procurando, detetive procurando, ela procurando, os outro, achava ele, já dormiu 
até na casa de traficante. 

 

Rute descreve essa fase: 

 

O H começou a fugir de casa, pegou os 10 anos dele ele começou a fugir de casa, 
dormia, quando era de manhã o H não tava no quarto, saía, aí eu punha polícia 
atrás dele e tudo, [...] ele falava que, eu tentei matar ele. [...] Teve uma vez que 
ele fugiu no natal e voltou no ano-novo. Voltou não, que ele nunca voltou, 
polícia é que achava ele. Aí ele chegava, ele fugiu 15 vezes, apanhou duas, bati 
duas. Então não é por causa de coro tamém porque ele fugiu 15 e apanhou duas... 
[...] aí o Conselho Tutelar começou vim, me chamar, eu ia, vinha aqui. Até que 
um dia eles pegou ele dentro da escola e levou ele! 

 

H justifica suas fugas, pelo fato de que, se pedir autorização prá sair, sua mãe não 

deixa. Em contrapartida, Rute argumenta para H: Eu tô certa, eu tô certa, eu num confio, 

eu tô certa, eu tenho medo de se envolver em coisa errada aí fora, uai. E H segue sem 

entender porque uma festa, tipo festa junina pode oferecer tanto perigo. 

Durante a pesquisa de campo, foi possível perceber que Rute e sua mãe têm entre si 

uma relação com muitos laços de apoio, apesar dos conflitos que se estabelecem entre elas. 

Acompanhei o período em que D. Maria de Lourdes foi internada e Rute a apoiou, 

tomando conta de sua casa no interior. Elas se visitaram algumas vezes. D. Maria de 

Lourdes enviava mantimentos para a filha e está construindo um barracão em seu lote, 

destinado à Rute. Grande parte das conversas que mantive com as duas, que aconteceram 

em momentos e locais diferentes, teve como tema os conflitos entre elas: Rute não 

concorda com a maneira como a mãe cria os netos, tudo soltinho, sem autoridade, e D. 

Maria de Lourdes, por sua vez, ora confirma os relatos de violência física praticados por 

Rute, ora os desmente ou os justifica como necessários. Como ela é muito criticada pela 

família, em geral, por não ter autoridade sobre os adolescentes, sua crítica sobre a maneira 

de educar de Rute parece assim enfraquecida. Ela própria conta o episódio de um policial 

que um dia perguntou a Rute se ela batia muito em H e, depois da explicação que era para 

corrigi-lo, o policial lhe deu razão: É, senhora tá certa D. Rute. É como se D. Maria de 

Lourdes estivesse buscando razão para dar à sua filha. 
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D. Maria de Lourdes conversa expressando suas opiniões a partir de relatos sobre o 

que outras pessoas falaram. Dessa forma, muitas vezes, é difícil de compreender de 

imediato o que ela diz, ou o que ela quer comunicar com aquele caso que conta. Assim, 

muitos casos sobre Rute me foram contados lado a lado, com uma justificativa sobre o fato 

e o desmentido do mesmo, como nesse fragmento: 

 

Aí depois, diz ela [Rute] que não fez isso, jogou um pedaço de cerâmica nele, na 
costela dele, que inflamou por dentro. Mas ele não falava nada. Aí que o 
Conselho, nesse último, eles pegaram ele. Aí que levou. Foi chamada ela, 
chamou ela lá [...]. É lá no, aonde faz exame, e deixou ele lá dentro do quarto, 
ele pegou e explicou, que era a cerâmica que ela jogou nele. Mas ela falou 
comigo: “– Eu joguei mesmo, mas não sei se furou não”. Pra mudar de vida, pra 
não, não acontecer de ser um bandido, ser um matador, um assassino, um 
estuprador, pra evitar, que eu não quero isso na minha família. 

 

Rute, por sua vez, acredita que sua mãe incentivava H a mentir sobre a violência 

que supostamente sofria. Em sua visão, só poderia ser mentira, pois ela não entendia seus 

atos como violência e achava que havia muito exagero nas denúncias. E a impressionava 

que sua mãe acreditasse nas denúncias: 

 

Uma mãe conhece o filho, será que mãe não me conhece suficiente não? Será 
que mãe?... Eu sei o quê que meu filho é capaz de fazer mais ou menos. Será que 
ela não me conhece a ponto de saber? Será que eu teria? Não! Será que ela faria 
isso mesmo? A gente conhece...  

 

Rute me conta que ficou com muita raiva de sua mãe, 

 

[...] por que ela, além de dar cobertura pro H, acreditava em tudo que ele falava, 
ela também tava agindo por trás de mim. Ela entrou em contato com o Conselho 
Tutelar de lá, ela me denunciou lá, e o Conselho Tutelar de lá comunicou com o 
daqui! Entendeu? [...] E eu fiquei bastante tempo sem falar com ela. 

 

Ficaram por volta de seis meses sem conversar, depois fizeram as pazes: eu cai na 

real, sabe? Segundo Rute, os vizinhos e a família comentam com ela que, dos filhos, ela é 

a preferida da sua mãe...  

Retomando o itinerário de H no SGD em Belo Horizonte, nos meses de maio e 

junho de 2010, sucedem-se novas fugas de H e ele relata à psicóloga da ONG os castigos 

que a tia lhe impõe: ficar em um quarto escuro e sem comida. A rede se reúne novamente, 

preocupada com a situação, telefona para D. Maria de Lourdes para saber sobre a ação de 

guarda. Ela lhes informa que providenciou a documentação necessária para ajuizar a 

ação, mas, após as ameaças de sua filha em cortar os laços familiares, ela preferiu 
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interromper o processo. Pela leitura do relatório do SEF, percebe-se que a situação de H 

vai se configurando como insustentável. Rute ficou sabendo da ligação telefônica para sua 

mãe e, passado alguns minutos, ligou para o SEF aos gritos. A ONG continua informando 

seguidamente, por telefone, ao SEF, as notícias de castigos que H confidencia à psicóloga. 

Em um dos telefonemas, a assistente social da instituição informa que um pai de aluno 

daquela instituição, junto com outras crianças, presenciou Rute batendo em H quando ele 

chegava em casa.  

Em junho de 2010, o CT e o SEF realizam uma visita conjunta à escola e, em 

conversa com H, segundo o relatório do SEF: 

 

[...] ele confirmou os fatos já apresentados e mais uma vez manifestou o desejo 
de morar com a avó paterna, a D. Maria de Lourdes. Disse também que não 
participou das atividades da ONG na terça feira, porque estava consertando um 
esgoto em sua casa. 

 

Nesse dia, H recebe a medida de proteção de acolhimento institucional42 e é levado 

dali mesmo, da escola, para o Conselho Tutelar CT e, posteriormente, para uma instituição 

de acolhimento. Tentou-se avisar Rute. Seu telefone não atendia. Ligaram para sua irmã. 

Rute foi ao SEF e foi encaminhada ao CT, orientada e advertida pela Conselheira Tutelar. 

Segundo o relatório do SEF, Rute disse que, como o órgão tinha tomado essa decisão, se 

H quisesse voltar para casa ela não aceitaria. E não adiantaria chamá-la para 

atendimento, que ela não atenderia nenhuma convocação. 

O acolhimento institucional de H dificulta ainda mais o estabelecimento de relação 

de Rute com os operadores da rede do SGD. Rute fala sobre a medida de acolhimento 

institucional: 

 

Era ele, o Horácio43 que vinha aqui em casa, que mandava carta pra mim e eu ia 
lá. Era com ele que eu conversava, toda vez que eu fui lá era com ele, e aí eu 
conversava com ele. Ele buscou o H dentro da escola, estudando, e levou pro 
abrigo sem ligar aqui pra casa, sem falar nada. Depois que o H já tava lá é que 
ele ligou pra minha irmã e avisou. Aí eu liguei pra ele e caguei na alma dele 
tamém, xinguei ele todinho... 

 

Durante o período em que H fica no abrigo, é transferido para uma escola próxima, 

                                                 
42 No documento de Aplicação de Medidas do Conselho Tutelar consta ainda o termo abrigo em entidade, 
anterior às mudanças do Eca em 2010. 
43 A família reconhece pelo nome algumas das pessoas que a atendiam, mas não sabe dizer à qual órgão ou 
instituição pertencem. No caso dessa família, o nome do profissional do Creas é citado várias vezes e, em 
algumas, é dito pela família que é Conselheiro Tutelar. 
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recebe a visita da psicóloga da ONG e de sua avó, D. Maria de Lourdes, com quem passa 

as férias escolares, após autorização judicial. Ela me conta, chorando, sobre o dia que foi 

visitar H no abrigo: 

 

Ele chorava demais na hora que me via. Chorava, ficava abraçado comigo. 
Falava comigo:  
– Vó, eu quero embora, eu quero embora daqui” 
Eu falava: 
– Por quê?  
– Eu quero embora. 
Aí eles falava comigo:  
– D. Maria de Lourdes, a senhora tem o direito de pegar ele. O direito é todo da 
senhora. A gente já puxou no sistema, já achou os documentos pelo computador, 
já achou que a mãe dele passou ele pra senhora. A senhora tem o direito de pegar 
ele. E Rute ficava chorando por conta dele, e ela ia lá visitar ele, eles não deixava 
ver. Com muito custo deixou ela ver uma vez. 

 

H permanece no abrigo por quatro meses, enquanto a rede e a avó tomam as 

providências para regularizar a guarda em nome dela. Rute se sente alijada do processo. 

Quem me conta essa história são Joana e Rute. Quando entrevistei Rute, na primeira vez, 

Joana, prima de H, estava morando com na casa e participou espontaneamente da conversa. 

Na época em que H recebe a medida de acolhimento institucional, Joana morava com a 

avó e a acompanhou nos contatos com a rede: 

 

Joana: – Quando minha avó foi pegar ele lá no juiz, que eu fui junto... 
Rute: – Ele fez minha caveira. 
Deborah: – Me conta isso! Qual o juiz, como que foi? 
Joana: – Foi assim: a gente foi no fórum, veio aqui no abrigo primeiro, almoçou, 
já tava tudo encaminhado. Não foi bem o juiz, foi, acho que uma promotora. 
Primeiro ela foi lá em casa, viu se minha avó tinha condição de sustentar, se 
tinha condição financeira ... 
Rute: – Tudo isso sem eu participar de nada. Nunca fui chamada no juiz. Eu acho 
que, eu criei ele, 10 anos, é... 10 anos... eu acho que eu tinha que ter sido 
chamada no juiz e me ouvir também! Nunca me ouviram, nunca me procurou, 
como se eu nem existia.(..)  
Joana: – Aí a promotora foi lá em casa pra ver se minha vó podia sustentar mais 
um, que ela já cuidava de dois, que era eu e a Alexandra. Pra ver se ela tinha 
condição financeira, se dava! Perguntou os vizinhos... Teve um negócio tipo de 
atestado de... [palavra incompreensível] Acabou que, chegou à conclusão que 
minha avó podia cuidar dele. Aí marcou o dia de vim aqui no... 
Rute: – Abrigo. 
Joana: – No abrigo pra pegar ele e, do abrigo, a gente ia no Fórum, pra pegar a 
guarda, a guarda mesmo! Aí quando a gente chegou lá, foi o maior show! 
Começou os dois chorar. 
Deborah: – Os dois quem? 
Joana: – Minha avó e o H! E minha avó comprou mochila, comprou não sei mais 
o quê, que ia pra escola, que. Nossa! Ai meu Deus! Ai que raiva que dá só de 
lembrar! Tanta falsidade, nossa! Ai que ódio que dá!  
Rute: – Eu também! 
Joana: – Aí, nó! Minha, minha tia tava pior do que uma assassina, tava igual 
assassina, o quê.. 
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(Rute ri) 
Joana: Rute tava pior do que a mãe da Isabela44, né? Nossa! O nome dela tava 
sujo. Na hora que ele chegou no Fórum todo mundo: “– Ai o H! Nossa!” Como 
se ele fosse uma celebridade. “– Até que enfim, D. Maria de Lourdes!” 
Rute: – Todo mundo já conhecia o caso e todo mundo tava acreditando nele! 
Que eu era a monstra! [...] Então, na hora que mãe conseguiu pegar a guarda 
dele, pra eles foi uma comemoração, nossa senhora! Livrou ele talvez até da 
morte... 

 

Rute continua sustentando, em seu discurso, que bater se torna necessário, para 

manter a autoridade: 

 

Apanhar não presta. Eu apanhava muito do meu pai. Eu apanhei demais. A 
maioria das vezes foi à-toa, mas eu não tenho mágoa, não tenho revolta, tenho 
nada! Melhor apanhar dele do que de polícia, igual o H ta apanhando, ele ta 
apanhando de polícia. 

 

Rute admite que bate com raiva, mas como último recurso. Assim, ela não 

consegue conceber outra forma de impor autoridade, o que é prontamente referendado pelo 

próprio H, como se vê nessa conversa entre nós, após Rute defender os castigos e a 

necessidade de bater, caso os conselhos e os castigos não funcionem: 

 

H: – Pelo menos tem alguém pra me corrigir né não? 
Deborah: – É isso que você quer? 
Rute: – Ta vendo? 
H: – Então... 
Deborah: – Você quer isso? 
Rute: – Ele quer alguém que corrige ele, fala não pra ele, coloca limite. 
H: – Agora eu to lá ó, vagabundando o dia inteiro [refere-se a situação atual em 
que está morando com a avó]. 
Deborah: – Mas alguém que corrige sem bater... 
Rute: – Não, às vezes... 
H: – Mas às vezes bater é bom, sô. 
Rute: – Ô Deborah, tem hora que às vezes... 
H: – Se num bater véi é pior. Se num bater vai, vai, vai falar... [...] 
Deborah: – Cê acha, Rute, cê acha que não tem jeito de educar sem dar umas 
palmadas?  
Rute: – Num tem não, tem não. 
Deborah: – Não tem? 
H: – Num tem mesmo não. 

 

A percepção de monstra que Rute julga fazerem dela, não corresponde à sua visão 

sobre como educar os filhos. Por isso não compreende, por que não foi consultada sobre o 

acolhimento institucional de H nem sobre a mudança dele para a casa da avó. De sua parte, 

                                                 
44 A Isabela a que Joana faz menção é a menina que foi assassinada pela madrasta, jogada da janela de um 
apartamento, um caso muito alardeado pela mídia e que, segundo Rute, influenciou o SGD de Belo Horizonte 
a exagerar nas intervenções que foram realizadas no seu caso. 
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Joana reverbera essas afirmações, pois na família há sempre que ter um posicionamento a 

favor de D. Maria de Lourdes (que deixa correr solto) ou de Rute (aquela que corrige e 

impõe limite). Segundo Rute: 

 

[...] olha ! Oh, eu, vou falando, eu custo a bater, mas quando eu bato, quando eu 
quero bater eu bato bastante. [...] eu exagero, pode ser que eu exagero, exagero 
um pouco. Mas bem antes de bater eu dou conselho, eu faço ver: – Olha aquilo, 
aquilo não vai dar certo. [...] Eu faço, eu, praticamente eu abro o olho, faço tudo 
que eu posso. Mas chega uma hora que não dá mais. [...] Bato pra corrigir sim 
quando é preciso, bato sim! Mas é só depois que converso, que castigo não 
adianta. [...] Mas é desse jeito, eu vou falando, eu vou falando, vou falando, vou 
falando, chega uma hora que num dianta! [...] Se a gente não cumprir aquela, 
aquilo ali, acaba ficando é pior! Aí uma hora a gente tem que mostrar! E é o que 
eu pegar na frente naquele momento ali. E é naquele momento também [...]. A 
gente não bate sem raiva!  

 

Assim, a guarda provisória de H é deferida no Juizado da Infância e Juventude 

(JIJ) de Belo Horizonte, para a avó. A família é desligada do SEF. No relatório de 

desligamento, enviado ao CT, o SEF sugere encaminhar o caso ao CT da cidade do 

interior, onde mora D. Maria de Lourdes. 

No CT de Belo Horizonte, o caso foi considerado como bem sucedido, já que, com 

a mudança de H para a casa da avó, ele estaria a salvo da violência praticada por sua tia. 

Fica a indagação do por que somente H é retirado do convívio de Rute e os primos 

permanecem com ela. Segundo a explicação dada pelo CT, ela tratava diferente o sobrinho. 

Não é o que se descobre, facilmente, na entrevista com Rute, que não demonstra 

constrangimento em falar sobre o assunto: 

 

Meus meninos sempre apanhou. O que menos apanhou foi o Samuel. Mas as 
meninas! Essa aí apanha até agora, depois de grávida. [...] tampo a barriga e o 
resto leva! Entendeu? Meus meninos tudo sempre apanhou... (Samuel, meu filho, 
sempre corre, ele sempre passa batido, daí a raiva já passou, na hora que volta aí. 
[...] as menina não corria não, nem o H. 

 

* * * 

 

H aos 14 anos de idade: situação encontrada na pesquisa de campo 

 

Desde que saiu do abrigo em Belo Horizonte, H mora com a avó em uma cidade 

que dista 50 km da capital. Porém, a sua “saga” continua. A avó, durante a pesquisa de 

campo é internada para tratamento na coluna, demonstra sentir-se sobrecarregada: tem um 

filho com deficiência, Giordano, a seu encargo, cria outra neta adolescente, Alexandra, 
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irmã de H, e reivindica colocar o adolescente em um colégio interno. Nesse período, 

encontra um novo companheiro, Pedro, que vem morar com ela, e esse fato traz novas 

implicações na dinâmica familiar. 

H encontra-se fora da escola e recebe predicações dos vizinhos, da rede e de 

parentes que o descrevem como bandidinho, andando com gente que mexe com drogas. 

Seu futuro é desacreditado pela família. Lembram-lhe constantemente que sua mãe 

biológica está para ser solta da prisão e pode ainda querer matá-lo. Nesse rol de situações 

malogradas, o adolescente, que tem sido vítima de violência policial, por suposição de 

furtos, continua seu itinerário na rede do SGD na cidade onde mora sua avó. 

A pesquisa do processo de H, aberto no Juizado da cidade vizinha45 àquela em que 

a avó mora, demonstra que, quase um ano depois de sua chegada, abriram-se os 

procedimentos para a definição de sua guarda definitiva e determinou-se ao CT local que 

visite a família e relate o que for constatado. O CT atende à determinação e informa que H 

não quer ficar com a avó e que os três netos46, que com ela estão morando, não estão 

frequentando a escola. O Juizado designa uma audiência para D. Maria de Lourdes. O 

Ministério Público opina pelo deferimento da guarda definitiva, oficiando o CT a 

acompanhar o adolescente por seis meses. O Juizado então defere a guarda definitiva para 

D. Maria de Lourdes.  

O relatório do acompanhamento do CT designado pela Promotoria informa ao 

Juizado que o adolescente não obedece à avó nem frequenta escola. O Juizado requer, 

então, atendimento psicológico no Cras. A psicóloga do Cras, ao receber a intimação, abre 

uma pasta para o adolescente na Unidade e entrega uma convocação na casa de D. Maria 

de Lourdes para H comparecer ao Cras. Como H não comparece, informam o fato ao 

Juizado. 

É nesse momento da história de H que chego à cidade para realizar a pesquisa de 

campo com a família e, portanto, passo a fazer parte da rede que o acompanha47, durante os 

meses de maio a novembro de 2012. Já estava marcada uma audiência no Juizado e 

proponho acompanhar a família, o que foi prontamente aceito por D. Maria de Lourdes. No 

                                                 
45 Na cidade onde D. Maria de Lourdes mora, não há Juizado. 
46 Os netos a que se refere o Conselho Tutelar são Alexandra, H e Joana. Alexandra é filha do mesmo pai de 
H e tem a mesma idade que ele. Quem me explica é ela própria: a diferença da idade entre eles é de um mês, 
porque o pai deles, que morava com sua mãe, ficou com outra. Joana, já apresentada nesta história, é filha de 
Rosiane, mas quem a criou foi a avó paterna, D. Maria de Lourdes. A menina transita entre a casa da avó e as 
de outros parentes, em Belo Horizonte, onde trabalha cuidando de crianças pequenas e em outras tarefas 
domésticas. 
47 A metodologia desse acompanhamento foi descrita no capítulo anterior. 
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dia marcado, passo em sua casa para levá-los ao Juizado, distante uns 12 km dali. H se 

recusa a ir: não quer participar da audiência. Foi a partir daí que pude desfrutar de sua 

confiança, pois lhe asseguro que iria acompanhar sua avó e depois lhe contar todo o 

ocorrido. Já havia entrevistado D. Maria de Lourdes que me confessara que se sentia 

impotente para cuidar de H. Por isso, havia pedido ao CT de sua cidade que arrumassem 

um colégio interno para ele: 

 

Então eu gosto muito dele, tenho muita dó dele, mas eu não posso. Do jeito que 
ta ele vai viver muito pouco. Mas eu queria vê, se fosse no psicólogo as vezes ia 
mudando a mente. [...] Mas aqui não muda não minha filha, nesse lugar aqui não 
muda não. [...] eu quero consegui um lugar pra ele ficar até passar de maior. [...] 
Então eu to querendo arrumar um, um colégio interno, fui no Conselho Tutelar 
aqui, pedi eles pelo amor de Deus pra fazer isso pra mim, que eu não quero ver 
ele morto. Eles tão matando mesmo aqui. Poucos dias pra trás matou um menino 
aí por conta de droga. Então eu pedi eles pra me ajudar nessa aí, passar pro juiz. 

 

Dessa forma, a família pressupõe que a audiência é para levar H para o colégio 

interno. Mas, essa expectativa não é correspondida: a avó é informada que a solução de 

colégio interno, ou abrigo, nesse caso, não existe, pois H tem família. A juíza quer 

conversar com H sobre a escola, que ele não está frequentando, e, como a avó lhe conta da 

dificuldade para trazê-lo ao Juizado e convencê-lo a frequentar a escola, é então advertida, 

por não conseguir impor autoridade ao neto. Nova audiência é marcada para o mês 

seguinte.  

H continua fora da escola. Passa a maior parte do dia no quarteirão de cima de sua 

casa, soltando pipa junto com outros adolescentes vizinhos. Consigo conversar com ele 

após muita insistência: sentei-me no meio fio, perto de onde ele soltava pipa e lá fiquei, até 

que “ele se rendeu” e conversamos. A cada visita, o meu tempo de espera no meio fio era 

menor.  

Visito o Cras, na tentativa de apoiar a adesão de H às oficinas psicossociais ali 

oferecidas. A psicóloga me conta que a avó descumpriu a ordem judicial e não compareceu 

ao Cras com H: Não têm como ir atrás de H. [...] Não posso deixar quinze adolescentes 

para ir atrás de um. [...] Se ele quiser vir, a vaga está garantida. Eu sugiro uma reunião de 

rede, para avaliação da saúde de D. Maria de Lourdes48 e mudança de escola de H, desejo 

manifestado pelo adolescente. A reunião demora muito para acontecer. 

Há na história dessa família, duas adolescentes vivendo com parentes, sem 
                                                 
48 D. Maria de Lourdes estava se queixando de “esquecer as coisas”, repetia muitas vezes o mesmo caso e 
notei certa desorientação espacial, quando me mostrou uma calça muito pequena, tamanho de bebê, dizendo 
ser de H. 
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frequentar a escola, sem guarda regularizada. Uma delas, Joana, já apresentada aqui, está 

em situação de exploração de trabalho doméstico e a rede nem a família parecem se 

preocupar. A outra, Alexandra, irmã de H, está em suposta situação de exploração sexual. 

D. Maria de Lourdes estava preocupada, pois a menina ficava até tarde na casa de uma 

pessoa, que segundo comentavam, explorava adolescentes. Conversei com o CT sobre essa 

situação. Informaram-me que já tiveram outras denúncias sobre essa pessoa, mas que não 

tinham provas. Ficaram de averiguar.  

Outro adolescente da família, Samuel, filho de Rute, durante o período da pesquisa 

de campo é expulso da escola, em Belo Horizonte. Esse episódio me sugere que violações 

de direitos provocadas pela rede são tratadas com menos agilidade e com 

responsabilizações diferentes do que violações cometidas pela família. No caso, a escola 

enviou ao CT um relatório em que a indisciplina de Samuel justificava a solicitação de 

transferência do aluno, de forma legal e pacífica: 

 

[...] o mesmo não fica dentro de sala e quando fica se recusa a realizar as 
atividades propostas. Ao sair de sala sem autorização do professor chuta as 
portas de outras salas, pula o muro e sai constantemente da escola pula o muro e 
volta para a escola quando bem quer, comete infrações de dano ao patrimônio e 
ao ser confrontado por tais atitudes, ameaça professores e funcionários, além de 
proferir inúmeras palavras de baixo calão a quem quer que seja.  

 

Assim, contam que, para mudar a situação, já chamaram a mãe e acionaram a 

polícia e explicam a expulsão pelo mau exemplo que o comportamento de Samuel traz para 

os outros alunos: 

 

Devido às constantes ocorrências de desacato aos funcionários públicos em 
serviço, que é crime segundo o artigo 331 do código penal, sua mãe já foi 
chamada na escola diversas vezes e poucas compareceu. Também acionamos a 
Polícia Militar e boletins de ocorrência foram lavrados. [...] A escola é ciente das 
dificuldades apresentadas pela mãe em relação ao filho, mas terminantemente 
Samuel não vem à escola para estudar, pois sala de aula não é um espaço em que 
ele fica. Como fica esse tipo de comportamento mediante outros alunos que 
imaginam não acontecer nada com Samuel, portanto farão o mesmo?  

 

Rute, não conseguindo matricular seu filho em outra escola e ainda correndo o risco 

de perder o benefício do Bolsa Família, recorre ao CT para fazer valer os direitos de seu 

filho. Apesar de várias visitas ao CT, só houve andamento do caso com a minha 

insistência: O CMDCA49 está aqui no meu pé, disse a Conselheira Tutelar à 

                                                 
49 Sou identificada no CT com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 
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Superintendente, a fim de conseguir marcar uma reunião. Para apressar a solução, a 

conselheira também acresceu que a mãe iria recorrer à imprensa se o caso não fosse 

resolvido e que até a promotoria já estava sabendo. Só assim, conseguiu uma reunião com 

a Superintendência, a diretora da escola e a família para resolver a situação. A questão foi 

contornada na reunião, pois a expulsão não é aceita pela Superintendência. Samuel e Rute 

assinam um termo em que a mãe se compromete a zelar pela frequência do aluno e o 

adolescente em obedecer ao Regimento Escolar. Rute ainda assina uma advertência como 

medida de proteção pertinente aos pais ou responsável, aplicada pelo CT.  

Voltando a H, no dia agendado da audiência no Juizado, acompanho novamente a 

família. Dessa vez H vai de “bom grado”, após saber que não vai ser levado para um 

colégio interno. Confidenciei a ele que achava que a juíza iria lhe dar um “pito”, por causa 

das suas faltas na escola. H se animou a conversar com ela, pois, segundo ele, lhe pediria 

para trocar de escola, uma vez que já estava marcado na que estava matriculado. Nessa 

audiência, estavam presentes, além de nós, uma juíza, uma promotora e uma defensora 

pública. A juíza inicia a audiência, conforme eu previra, “dando uma bronca” em H. D. 

Maria de Lourdes tenta justificar e é impedida de falar, pois a conversa era com H. Após a 

resposta tímida e depreciativa de H sobre ele mesmo, as três mulheres assumem um tom 

maternal e distribuem conselhos ao adolescente, apostando em sua capacidade de 

mudança. H explica sobre os problemas que vivencia na escola, mas a juíza acha que 

mudar de escola no meio do ano é mais complicado. Mesmo assim, sugere que pode ser 

tentado. H assina um compromisso de frequentar a escola e as atividades no Cras.  

Disponho-me a acompanhar H até o Cras e faço uma visita à instituição para saber 

os horários das oficinas. Lá, sou informada que a reunião de rede ainda não aconteceu: Vou 

te confessar: esse caso aqui ficou adormecido com tantas situações berrantes que 

chegaram aqui na porta.  

Menos de quinze dias depois da audiência descrita acima e com a vaga garantida na 

oficina do Cras, vou visitar H em sua casa e me surpreendo com a notícia de que D. Maria 

de Lourdes o enviou para a casa de Rute, em Belo Horizonte: 

 

[...] ele só fala que num quer ficar aqui, porque aqui tem muita coisa errada e 
mesmo que ele num queira entrar se ele souber de alguma coisa ele num pode 
falar. [...] E, e ele num para dentro de casa, sai toda hora. É só enquanto levanta 
sai. E sempre nervoso. Aí [...], a Rute ligou pra mim perguntou como é que tava 
e tudo eu perguntei ela se ela aceitava ele de vorta. Ela falou: num aceito porque 
eu num batia nele? (..) ô mãe, sabe por que que eu num aceito? Eu tenho dó dele, 

                                                                                                                                                    
minha lotação antes da obtenção de licença para a realização de Mestrado. 
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gosto dele, mas se ele me obedecer... [...] Mas eu tenho medo, porque se ele fizer 
uma coisa errada eu num vou deixar passar por cima, vou passar a mão na 
cabeça não e depois eu corrijo ele, eles fala que eu to batendo, to espancando. 
Gosto dele? Gosto. Aí eu falei com ela: pois eu vou mandar ele pr’aí. Aí mandei, 
semana passada. 

 
D. Maria de Lourdes ficou viúva no início do ano e, durante a pesquisa de campo, 

encontrou um companheiro, Pedro, que passou a morar com ela, o filho Giordano e os 
adolescentes. H se desentendeu com Pedro, por causa de um celular, conforme me conta a 
avó, explicando por que não quer H em casa, mesmo depois dele ter-lhe telefonado 
pedindo para voltar: 

 
Aí, ele ligou pra mim: ô vó vem me buscar! Eu num vou te buscar, sabe por quê? 
[...] Por conta do celular de Pedro que ocê pegou! [...] Tô morando com ele. Pra 
mim foi uma boa, trabaiador, cê pode olhar esse quintal, tava tudo sujo, tá tudo 
limpo; olha a geladeira, lotada de coisa. Pôs cerveja pra vender, na barraca. [...] 
Num deixa faltar nada dentro de casa. Pode olhar ali oh. Tem uma caixa ali cheia 
de compra. Eu num vou perder uma pessoa também que me ajuda, porque eu 
tava completamente sozinha, eu e meu filho que é doente. Se um de nós dois 
caísse aqui num tinha ninguém pra ajudar. E ele me ajuda muito. [...] Mas ele 
falou comigo: o H pode vim, mas num pode entrar aqui dentro de casa50, num 
pode porque ele vai pegar as coisa, se ele [H] entrar dentro de casa ele [Pedro] 
vai embora. 

 

A situação pendular entre avó e tia retorna. A avó não quer mais ficar com H. A tia 

teme recebê-lo de volta e não conseguir colocar limites nele, depois que ele se acostumou 

com a avó. Na entrevista que realizo com Rute, ela me fala de seu receio em receber H 

novamente: 

 

[...] nossa! Mãe fez de tudo pra conseguir essa guarda; agora mãe quer abrir mão 
assim? [...] ela quer empurrar ele pra cá nem que seja na marra. Dano uma de 
boba aí. Mãe, mãe mexeu... Esse negócio de Conselho Tutelar começou assim 
oh: mãe mexeu no Conselho Tutelar de lá e o de lá comunicava com o daqui. [...] 
como se ele tivesse correndo risco de vida perto de mim. E agora ele ta querendo 
voltar aqui pra casa, mãe também quer me devolver ele. Eu falei com mãe: “– 
Uai mãe [...] e ocê vai devolver ele pra mim?” “– Uhum, vou!” Agora do jeito 
que tá eu não quero! Não quero! Complicado demais, demais, demais. Eu não 
dou conta dele não.  

 

Nesse período, recebo um telefonema do Cras 51 me contando que a reunião de rede 

finalmente aconteceu. A psicóloga me informa que a Saúde promete ver o que pode ser 

feito e as escolas não aceitam a troca: 

 
                                                 
50 D. Maria de Lourdes se instalou com seu companheiro em um barracão que fica ao lado da casa onde 
dormem H, Alexandra e Giordano. 
51 Esse é o segundo telefonema que recebo da psiologa do Cras. O primeiro foi para me perguntar meu nome 
completo para colocá-lo na pasta de H. Adiciono esse comentário para exemplificar a importância dada aos 
relatórios, já que mesmo tendo comentado que estava sem tempo para visitar H, um relatório sobre o caso 
estava sendo redigido. 



 96 

As escolas alegam a regra de ser a escola mais perto [...]. Você sabe como é: se 
vier um comunicado do Ministério Público ou do Juiz, fica mais fácil... Você 
sabe, ninguém quer pegar um problema. A escola não quer. Eles querem que ele 
faça 15 anos para ir para o EJA.  

 

A psicóloga do Cras manifestara  preocupação quanto a um possível envolvimento 

de H com drogas, quando conversamos sobre vaga para frequência dele nas oficinas do 

Cras. No telefonema, após a reunião de rede, ela me afirma: 

 

Sobre o envolvimento com drogas de H que conversamos, a escola acha que ele 
tem envolvimento com drogas sim. [...] Se há mesmo esse envolvimento, eu 
consigo fazer um encaminhamento prá internação, mas ele tem que querer...  

 

A situação de exclusão de H é de tal ordem que, até para mim, a pesquisadora, é 

oferecida a guarda do adolescente. Assim, a avó diz a mim: “Cê num quer levar ele procê, 

não? Ficar com ele? Cês dois tão se dando tão bem...” 

Em setembro, H retorna à casa de sua avó, acompanhado de um tio52 em visita a D. 

Maria de Lourdes. No mês de outubro permanece lá, mas, segundo a avó, a situação está 

difícil. Durante esse período, não consegui encontrar H novamente. Nas visitas que realizei 

à casa de sua avó, ele não se encontrava no campinho, onde conversamos outras vezes. H 

permanece sem frequentar a escola, com muitos conflitos com sua avó, com Pedro e, 

também, com outros parentes.  

A casa de D. Maria de Lourdes fica em um bairro mais afastado da pequena cidade 

em que ela vive. A circulação das pessoas em sua casa é constante. Ela é visitada por 

parentes e vizinhos, que ficam conversando no quintal. D. Maria de Lourdes e Pedro 

reabriram uma barraca de venda de pequenos produtos alimentícios e bebidas. Aqueles 

com quem conversei recontam a “luta” de D. Maria de Lourdes para colocar limites nos 

netos que não obedecem. Desaconselham D. Maria de Lourdes a desistir dos netos, que são 

mal agradecidos e sem educação. Camélia, irmã adulta de H por parte de pai, compartilha 

a má opinião sobre os irmãos H e Alexandra e se orgulha de ser parte da família que é 

diferente deles, pois, apesar do mesmo pai, teve outra mãe. Em relação a H, ela acredita 

que ele está bastante envolvido com drogas e que, se não morrer ou for preso, pode ser, 

quando estiver bem mais velho, que tenha algum conserto, pode ser... 

Até o final da pesquisa de campo, H se reveza entre as duas casas. Em novembro 

retorna a Belo Horizonte, para a casa de sua tia, conforme ela me conta: passando uns dias 

                                                 
52 Há que se lembrar que, no mesmo lote em que mora Rute, moram também, cada um em sua casa e com 
suas respectivas famílias, outros quatro filhos de D. Maria de Lourdes. 
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aqui, trabalhando como servente de pedreiro com seu tio. 

Termino esta história com uma fala de H: Pelo menos tem alguém pra me corrigir 

né? 
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CAPÍTULO IV: 

A PIPA E O POMBO: DISCUSSÃO DO ITINERÁRIO 

 

Este título faz menção a duas atividades que assisti várias vezes, durante a pesquisa 

de campo, que serão tomadas aqui como emblemáticas. A primeira, soltar pipa, foi 

presenciada nos contatos com H. É uma brincadeira tradicional de meninos, que se vale 

ainda do espaço da rua. A despeito de alguma rivalidade e do perigo que o uso do cerol 

traz, costuma ser vista com “bons olhos” pela sociedade e está em consonância com o 

direito de brincar preconizado para as crianças e adolescentes. A segunda, a criação de 

pombos correio, é um hobby curioso, encontrado na casa de Helenita, praticado pelo seu 

marido que diz encontrar grande satisfação na atividade. Segundo matéria sobre o tema, a 

criação de pombos correio pode não ser uma atividade muito rentável no Brasil, mas com 

certeza é uma das mais prazerosas, pelo seu atrativo de acompanhar a capacidade do 

pombo de voar centenas e até milhares de quilômetros, de volta para o lugar onde nasceu 

(Faria, 2008). 

Assim, em um bairro com um cenário arquitetônico que remete a realidades de 

privação e exclusão, a pipa e o pombo podem ser um alento, uma surpresa agradável, um 

intervalo para acesso aos direitos. Entretanto, sob o olhar que identifica esses bairros 

imediatamente como territórios de violência e tráfico de drogas, essas atividades podem ser 

reconhecidas como comunicação entre traficantes e/ou aviso de entrega de drogas, como 

na canção de Caetano Veloso: 

 

Vapor barato 
Um mero serviçal 
Do narcotráfico 
Foi encontrado na ruína 
De uma escola em construção... 
(Veloso, 1991) 

 

Durante a pesquisa de campo, essa confirmação da pipa e do pombo como 

“atividades suspeitas” não foi revelada. Portanto, elas permanecem aqui como uma 

possibilidade de olhares caleidoscópicos sobre a realidade. Assim, fatos, atos, discursos 

são porosos às interpretações. A entrada em campo não é neutra, especialmente para 

alguém já “acostumado” às histórias das famílias em cumprimento de medida de proteção. 

Assim, a perspectiva caleidoscópica de mudanças dos pontos de apoio do olhar foi 

fundamental e sintoniza com a orientação etnográfica, na qual os pontos de 
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constrangimentos da implicação do pesquisador no campo indicam a existência do material 

bruto da pesquisa, ou seja, a possibilidade de um estranhamento sobre o que, a princípio, 

pareceria óbvio. No caso em questão, os nativos são as famílias com medida de proteção 

aplicada pelo CT, famílias cuja condição de vida, marcada pela pobreza e pela baixa 

escolaridade, aponta as diferenças entre pesquisadora e pesquisados. 

A partir dessa posição de “mudança de olhar”, este capítulo pretende apontar 

aspectos do itinerário das famílias no SGD que serão tomados como enunciados 

analisadores da experiência de cumprimento de medida de proteção. A partir dos 

itinerários particulares, busca-se compreender o território de deslocamento, estabelecendo 

relações entre essas trajetórias individuais, singulares e o campo do SGD, composto por 

normas, discursos, atos etc. Não se almeja com isso fazer nenhum tipo de generalização, 

mas buscar elementos que evidenciem os percalços e obstáculos nesse caminho, bem como 

as pontes que fazem a mediação entre os sujeitos e o sistema normativo. A seguir, 

destacam-se algumas constatações que a pesquisa de campo produziu.  

4.1. A rede para a família  

Observa-se, no itinerário das famílias pesquisadas, a presença grande das políticas 

sociais básicas53. Entretanto, pode-se caracterizar a oferta como precária. Estão presentes, 

porém não são suficientes, como se descreve a seguir.  

Em relação à urbanização dos bairros onde moram as famílias pesquisadas, 

encontra-se um cenário típico da descrição de aglomerado de exclusão (Haesbaert, 2004): 

urbanização precária, caracterizada por ruas sem calçamento e caminhos de terra abertos 

pela população. Assim, na porta da casa de Nicole passa um córrego aberto que recebe 

esgoto das casas que ficam literalmente em um buraco, para onde se desce por escadas 

esculpidas no próprio barro. O caminho passa por ruas estreitas, onde se constata que a 

urbanização chegou bem depois da ocupação, caracterizando um ambiente “inacabado”. 

Em relação às políticas das áreas de educação, saúde, assistência social, esporte e 

cultura, a precariedade pode ser reconhecida pela qualidade, quantidade ou inexistências da 

oferta desses serviços. Os Centros de Saúde, escolas, a Escola Integrada54, as UMEIs, o 

                                                 
53 Esse subgrupo de políticas é composto pelas de infraestrutura, econômicas e sociais, que visam a garantia 
dos direitos fundamentais explicitados no Eca. Estão geralmente disponíveis nos territórios, próximas à 
moradia das famílias ou até mesmo em seu domicílio (Brasil, 2006). 
54 A Escola Integrada é um programa da Prefeitura de Belo Horizonte de oferta de atividades diversas após o 
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Cras, os benefícios do Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), os 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos55 executados por ONGs 

conveniadas com a Prefeitura compõem o repertório de intervenções no território, 

reconhecidas pelas famílias como redes acessíveis. Não houve menções às políticas sociais 

ligadas ao esporte, lazer e cultura.  

Uma edificação mais recente foi encontrada no bairro do avô de Ruth Beth, a 

instalação da Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI), que inclui um prédio 

planejado, espaços grandes, coloridos e bem equipados, que impressionam pela qualidade 

da construção. Supõe-se que o impacto dessa política será conhecido ao longo do tempo. O 

acesso das crianças pequenas das famílias pesquisadas à nova unidade já escreve para elas 

um itinerário bastante diferente daquele de seus irmãos que, quando pequenos, 

acompanharam seus pais, usuários de drogas, acomodados dentro de um carrinho de coleta 

de lixo reciclável.  

As famílias relacionam-se com as instituições sociais numa espécie de bricolagem, 

conforme sugere Certeau (1994). Criam trajetórias táticas, em que selecionam algumas das 

ofertas de serviços disponíveis, mas não necessariamente compartilham da “missão 

institucional” dessas políticas. Assim, o itinerário das famílias nesses equipamentos e 

serviços é balizado por sua história particular e por demandas próprias, muitas vezes não 

consideradas na oferta dos serviços.  

Em relação à escola, por exemplo, ela é vista pela família mais como espaço de 

educação moral e treinamento para o trabalho que de aquisição de conhecimentos: Pra 

virar homem, pra ter um bom emprego no futuro. A importância da escola é negada por H, 

quando ele afirma que não quer estudar mais, pois considera a escola uma bobeira e se 

pergunta: Estudar pra que? A resposta de sua tia é ambígua e não ajuda a convencê-lo da 

importância da escola, conforme diálogo entre os dois, contado por ela: 

 

Procê virar um homem, procê ter, ter, ter um bom emprego no futuro. [H 
responde:] “Ah, escola não faz ninguém não! Cê acha que pra mim ser um 
homem educado, do bem, uma pessoas honesta precisa de escola?” Eu falei: 
“Não procê ser uma pessoa honesta num precisa de escola, escola ajuda um 
pouquinho, tem muita pessoa estudada aí que é bandido”. (Rute, tia de H.) 

 

Dessa forma, a escola é colocada como uma das possibilidades de socialização e 

                                                                                                                                                    
horário das aulas, realizado em parceria com Organizações Não Governamentais (ONGs). 
55 Esses serviços são referenciados no CRAS e são organizados por segmentos: idosos, crianças pequenas, 
adolescentes e jovens. Oferecem atividades de socialização. 
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educação para os adolescentes, já que o trabalho dos adolescentes fora da idade legal56 é 

desejado e praticado pelas famílias. O trabalho infantil está tradicionalmente presente nelas 

e é atualizado a cada geração. Os avôs das famílias pesquisadas, em torno dos quais os 

familiares se organizam, lembram com orgulho de como sempre trabalharam: 

 

Eu fui nascido e criado trabalhando e desde os seis anos de idade eu trabalhava, 
eu já trabalhava. E fui continuando trabalhar, eu com sete anos eu guiava boi 
para arar terra, eu saia caindo na frente do boi. [...] Tinha dia que na hora que 
caía, o boi até pisava ni mim. (Sr. Geraldo) 

 

No caso das meninas adolescentes, é esperado o trabalho doméstico, seja na própria 

casa ou em casa de parentes. Assim, quando os adolescentes dão problemas na escola, ou 

não querem estudar, a evasão escolar é comum. 

O que se constatou na pesquisa de campo, especialmente no caso da família de H, é 

que a escola, nesse aspecto, pode compactuar com a família: diante da indisciplina de 

Samuel, adolescente de 14 anos, primo de H, descrita e enquadrada pela escola como 

crime, a instituição expulsa o aluno; não vir a escola para estudar, pois a sala de aula não 

é um espaço em que ele fica, serve de mau exemplo para os outros alunos. Diante de seu 

insucesso escolar “comprovado”, a escola aposta no mundo do trabalho para tornar o 

adolescente um homem decente. A pesquisa constatou que Samuel já fazia bico como 

servente de pedreiro e que a sua frequência à escola importava à família apenas para que a 

mãe não perdesse o benefício do Bolsa Família. 

Em relação aos Cras, ele estava presente em três dos quatro domicílios onde foi 

realizada a pesquisa. Dois foram mencionados pelas famílias, que os reconhecem pelo 

nome e os identificam como local para buscarem orientação em relação aos benefícios. As 

famílias citam o Cras, também, como espaço de realização de atividades para crianças, 

adolescentes e idosos. Cursos de preparação para o trabalho do adolescente e para 

encaminhamento a empregos também foram citados como atividades dos Cras, entretanto, 

as famílias criticam sua atuação, entendendo que ali deveria haver mais opções de 

atividades: um trem daquele tamanho ali deveria ter mais coisa. Assim, a demanda ao Cras 

não tem muita diferença daquela que é dirigida à Escola Integrada: preparação para o 

trabalho e educação moral: 

                                                 
56 A idade legal para o trabalho no Brasil é a partir dos 16 anos desde que não comprometa a atividade 
escolar e que não ocorra em condições insalubres e com jornada noturna, sendo que, entre 14 e 15 anos o 
trabalho só é permitido na condição de aprendiz, situação regulamentada que inclui a vinculação e cadastro 
do adolescente a um programa específico. 
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[...] fazer um artesanato ou informática, digitação [...] sem deixar os meninos 
soltos correndo pra lá e pra cá brincando [...], os meninos passando a mão nas 
meninas, falando palavrão. Um batendo no outro [...], aquela correria, aquela 
brigaiada [...]. Pra ficar correndo eu prefiro que eles fica dentro de casa. 
(Helenita) 

 

A não ser pela brincadeira de soltar pipa, com a qual H tanto se ocupa, não foram 

mencionadas outras atividades de lazer, praticadas fora de casa, pelas crianças e 

adolescentes das famílias pesquisadas. Pode-se imaginar que as crianças almejam se 

divertir. Percebe-se que as fugas de H e de Ruth Beth podem estar relacionadas a esse fato. 

As famílias não deixam seus filhos saírem sozinhos nas ruas do bairro, na casa de colegas 

nem em eventos comunitários. É como se as mães tivessem que ter muita vigilância sobre 

seus filhos sob risco de perdê-los para os territórios marginais ou clandestinos do bairro. 

Há um temor das mães de que seus filhos possam virar marginais ou mexer com drogas e 

é por esse motivo que elas os prendem dentro de casa, para não se envolverem com “más 

companhias”. Assim, quando eles estão na escola, elas esperam que, lá, eles estejam 

protegidos dos perigos do bairro. A Escola Integrada e o Cras, dentro dessa mesma lógica, 

são valorizados pros meninos não ficarem na rua e pras mães poderem trabalhar 

tranquilas. 

Outros serviços e políticas sociais básicas fazem parte do itinerário dessas famílias. 

Dois deles tiveram um papel protagonista em informar para a rede as supostas situações de 

violação e/ou violência sofrida pelas crianças e adolescentes: o SPPD57 e a Organização 

Não Governamental de socialização58. Essas notificações foram dirigidas ao CT e ao 

Creas, a partir de visitas no domicílio e confidências do adolescente à psicóloga. Cabe 

ressaltar, conforme já apontado anteriormente, que a presença dos profissionais dentro da 

casa, aos olhos da família, cria uma relação de intimidade, como uma “pessoa da casa”, 

que pode se envolver com os conflitos familiares e ser controlada por algum membro da 

família. O que se quer discutir é que as denúncias realizadas pelos profissionais da rede 

impactam a relação entre famílias e profissionais que, após as denúncias, deixam de ser 

confiáveis. 

Em relação à política de saúde, houve relatos de atendimentos com profissionais da 

                                                 
57 Na descrição do itinerário, esse serviço aparece com a sigla SPPD, dada ao serviço na época, antes da 
tipificação (Brasil, 2009) que o nomeou como Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas 
com Deficiência e Idosos. 
58 Essa instituição oferece atividades de socialização no contraturno da escola. Esse serviço foi tipificado 
como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Brasil, 2009). 
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psicologia dos Centros de Saúde, lembrados como momentos agradáveis, especialmente 

pelas adolescentes da família de Ruth Beth. Vale explicitar que o nome Ruth foi escolhido 

em homenagem a uma psicóloga que a atendeu no Centro de Saúde, próximo a um dos 

abrigos em que ela ficou. Outra instituição não governamental de atendimento na área da 

saúde a pessoas com deficiência está muito presente no itinerário da família de Ruth e 

também é muito elogiada. 

Quanto às políticas sociais de transferência de renda, percebeu-se que os benefícios, 

ou as bolsas, como são chamados, representam um importante empoderamento para as 

mulheres, permitindo-lhes inclusive decidir não trabalharem. No itinerário das famílias, 

vários benefícios foram integrados à sua renda: a bolsa do Serviço de Reintegração 

Familiar, no valor de R$ 350,00; o benefício do programa Bolsa Família, no valor de R$ 

182,00 e o BPC, que equivale a um salário mínimo. Constata-se a importância desses 

recursos. No caso do SARF, na aceitação ou devolução da guarda das crianças, e, no caso 

do Bolsa Família, na exigência da frequência à escola. Quanto ao BPC, supõe-se que ele 

garanta a coesão familiar. Entretanto, parece haver um constrangimento em falar do 

assunto. É como se as mulheres preferissem que não se soubesse que contam com esses 

recursos, sob risco de perdê-los: 

 

[...] num sei não porque o dia que ela [a escola] descobriu que eu pegava bolsa, 
que eu era bolsista, ela falou: eu não sabia, porque se eu soubesse ce num tava 
recebendo mais não, eu tinha feito de tudo pra poder cortar! Porque Bolsa Escola 
é pra aluno que quer estudar, é pra aluno que precisa da escola e seu filho não, 
vem aqui só pra bagunçar. Entendeu: Então eu num sei! Que ela tava querendo 
cortar! Oh a oportunidade dela aí! (Rute, tia de H). 

 

Da mesma forma, a bolsa do SARF não é comentada de forma explícita, mas é 

justificada como uma consideração do Estado para com o ato de solidariedade que as 

mulheres fazem ao assumirem a guarda no lugar da mãe biológica.  

Os Serviços da Proteção Social Especial que fazem parte do itinerário das famílias 

pesquisadas são o PAEFI/Creas59, o SARF e as Instituições de Acolhimento. 

O que se constatou é que as famílias não compreendem as especificidades do Creas 

e do SARF. O Creas foi identificado pelas duas famílias pelo nome do profissional que as 

acompanhou. O SARF foi identificado pelo endereço onde funciona e, também, pelo nome 

do profissional que faz as visitas domiciliares. Ambos os serviços são, várias vezes, 

                                                 
59 No itinerário, esse serviço aparece ora como SOSF, ora como SEF e, também, como Sentinela, 
denominações ou programas anteriores à Tipificação Nacional que organizou todos os serviços de 
atendimento às famílias com violações de direitos no PAEFI, executado pelo Creas. 
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confundidos com o Conselho Tutelar ou com o Juizado. A proximidade temporal das 

questões tratadas entre a família, o Creas e o CT, e entre o SARF e o Juizado contribuem 

para essas identificações. A proximidade é física também, já que os primeiros funcionam 

no mesmo prédio que sedia a Regional da Prefeitura e os segundos, no centro da cidade. A 

localização geográfica é a referência das famílias. O fato de mudar, muitas vezes, o 

profissional de referência das famílias, dentro do mesmo serviço, aumenta-lhes a confusão. 

Como elas não conhecem os serviços, elas os identificam a partir dos critérios de temática, 

endereço e pessoa de referência.  

O desligamento das famílias do Creas, após o acolhimento, e a referência delas ao 

SARF foram experimentados como um rompimento pessoal com o profissional do Creas, 

já que, como se viu nas histórias dos itinerários familiares na rede, elas identificam o 

serviço pelo profissional responsável. O acolhimento institucional é experimentado pelas 

famílias como uma medida drástica, abrupta e injusta. Os acordos e planejamentos de 

mudança na dinâmica familiar que vinham sendo construídos com o Creas são 

automaticamente rompidos e as famílias consideram que a confiança depositada nele foi 

traída: 

 

Era ele, o Horácio [técnico do Creas] que vinha aqui em casa, que mandava carta 
pra mim e eu ia lá. Era com ele que eu conversava, toda vez que eu fui lá era 
com ele, e aí eu conversava com ele. Ele buscou o H dentro da escola, estudando, 
e levou pro abrigo sem ligar aqui pra casa, sem falar nada. Depois que o H já 
tava lá é que ele ligou pra minha irmã e avisou. Aí eu liguei pra ele e caguei na 
alma dele tamém, xinguei ele todinho. (Rute, sobre a medida de acolhimento 
institucional). 

 

Parece, assim, ser necessário pensar em novas maneiras de trânsito das famílias 

entre a média e a alta complexidade, sem que ela perca o itinerário que já vinha sendo 

traçado dentro do Creas.  

Em relação às instituições de defesa de direitos60, as que aparecem no itinerário das 

famílias pesquisadas são: Conselho Tutelar, Juizado da Infância e Juventude, Promotoria 

da Infância e Juventude, Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e 

Polícia Militar.  

As famílias pesquisadas chegaram a esses órgãos por denúncias anônimas, 

solicitação de guarda, intimação, notificação da rede etc., ou seja, são “provocados” a 
                                                 
60 Essa instância compreende os órgãos públicos judiciais: ministério público, especialmente as promotorias 
de justiça, as procuradorias gerais de justiça; defensorias públicas; advocacia geral da união e as 
procuradorias gerais dos estados; polícias; conselhos tutelares; ouvidorias e entidades de defesa de direitos 
humanos incumbidas de prestar proteção jurídico-social. 
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intervir. 

Em relação às denúncias, cabe ressaltar como as famílias fantasiam em torno delas, 

já que são anônimas ou sigilosas. A denúncia suscita um sentimento de revolta contra o 

denunciante. O denunciado não concorda com o pressuposto afirmado nela. O clima de 

desconfiança provocado pelas fantasias sobre quem denunciou impacta nas relações com 

vizinhos, familiares e operadores da rede próximos à família. Outro aspecto em relação a 

elas é que, além das mesmas denúncias serem realizadas em vários órgãos distintos, elas 

suscitam, durante o processo de averiguação, uma comunicação dentro da rede, e que 

superpõem uma multiplicação de abordagens junto à família. Assim, na escola, em visitas 

do Juizado e dos serviços da Proteção Social Básica, nas salas de atendimento do Conselho 

Tutelar e do Creas, nas ONGs onde a família é atendida, na DEPCA, enfim, em todas essas 

instituições, a família é inquirida a fim de se apurar a veracidade das denúncias. O que se 

observou na pesquisa de campo é que esse processo acaba conferindo uma veracidade às 

denúncias, dada a variedade de fontes de onde elas vêm. A família se sente chateada e 

acuada com a situação. 

Constata-se, igualmente, que a hierarquia das instituições do Poder Judiciário 

provoca nova vitimização da família, já que um caso arquivado no Conselho Tutelar e no 

Creas pode ser reaberto a partir de demanda judiciária, provocado por sindicância realizada 

pelo Juizado da Infância. Em outro momento do itinerário, o Creas e o CT mudam sua 

posição em relação à decisão de acolhimento institucional, mas o Juizado define a busca e 

apreensão. 

O que se discute é como as decisões das medidas de proteção em relação às 

famílias são distribuídas entre essas instituições. Percebe-se que o Creas, por estar mais 

próximo das famílias, protagoniza uma certeza sobre a adequação ou não das medidas a 

serem tomadas e consegue articulá-las com o Conselho Tutelar, mas o JIJ não participa 

dessa construção de consenso sobre o caso. Assim, a fragmentação e a diferença de 

atribuição entre essas instituições acabam por confundir a família e fragilizar o 

acompanhamento realizado com elas.  

As famílias descrevem a intervenção judicial de acolhimento institucional e 

definição de guarda, após desinstitucionalização, como extremamente injusta e autoritária: 

 

[...] aí lá [no Juizado] eu disse [aos comissários], que ocês não pode fazer isso 
não, que eu cuido das menina, eu faço o que eu posso, é remédio, comida, elas 
não passa fome, dou elas de tudo. [...] Aí eles vai, pegou e falou comigo assim: – 
“É melhor o senhor calar a boca senão o senhor vai fritar é no coro ainda. É 
melhor que o senhor cala a boca. Porque a ordem que eu tenho, que nós tem do 
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Juiz é de que se o senhor criasse qualquer caso lá pra nós chamar a polícia e 
trazer o senhor de qualquer jeito”. (Sr. Geraldo) 
 
E [...] o juiz foi mandar, mandou alguém lá na casa da minha mãe. Aqui em casa 
ninguém nunca veio, ninguém nunca procurou saber se eu existo. Eu achava que 
eu tinha, eu achava que tinha que ficar compartilhando minha versão, uai. ( Rute, 
tia de H) 

 

Foi necessária a presença de um advogado para se estabelecer um diálogo com o 

Juizado, já que não há essa possibilidade, para as famílias, de se entenderem diretamente 

com esse poder. 

De outro lado, verifiquei que as audiências com o Juizado para advertências à 

família e assinatura de compromissos que presenciei não surtiram os efeitos almejados 

sobre a família. Pelo contrário: a demanda das famílias e as determinações do Juizado 

seguem direções opostas. Quando a família deseja um apoio para a educação de seus 

filhos, representado no caso específico pelo colégio interno, o Juizado adverte a família. 

Da mesma forma, quando o Conselho Tutelar foi procurado para intervir na situação de 

expulsão do adolescente da escola, a família ainda recebeu uma advertência. Parece ser 

necessário repensar a ocorrência dessas advertências, além de avaliar o impacto pretendido 

e o impacto efetivo que elas operam nas famílias. Nos itinerários analisados, as 

advertências desviaram ainda mais a família da garantia de direitos de seus adolescentes. 

De forma geral, o discurso das famílias sobre esses órgãos de defesa é de não 

compreensão de suas atribuições: um lugar desse aqui à toa sem precisão!?. As famílias 

percebem as contradições em sua atuação e se sentem injustiçados e revoltados, justamente 

onde deveria se garantir a defesa dos direitos e a justiça. Chegam a manifestar-se com 

muita indignação: Fica aquela tropa no Conselho Tutelar ali, lá na Regional, tudo à toa 

ali, faz as coisa de prejudicar os outro, mas de ajudar os outro eles num faz nada.  

Em contrapartida, um operador social próximo as famílias, com o qual a família se 

sente parceira e que é muito presente no itinerário dessas famílias é a polícia. Essa é 

acionada muitas vezes em casos de brigas internas e, em casos de fugas dos adolescentes, 

tem uma função em encontrá-los e trazê-los a salvo para a família. Também foi apontada 

como um lugar de autoridade e correção do adolescente, inclusive com relato de violência 

física. Mas, nesse caso, é justificado por ser um policial de fora, ainda não acostumado 

com a família. A rede aciona também a polícia para conter o adolescente na escola, com a 

alegação de ser crime segundo o artigo 331 do código penal, sua, o desacato aos 

funcionários e aventa a mediação da polícia para realizar o acolhimento institucional das 

crianças. Talvez por isso tenha sido tão revoltante para a família, ser confrontada pela rede 
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com a polícia, já que mantêm com ela, uma relação de parceria e seria humilhante ser 

considerado um “caso de polícia”: 

 

[...] Eu nunca entrei dentro duma cadeia, nunca fui preso na minha vida, não 
conheço cadeia (fala de Sr. Geraldo). 
[...] eu conheço muitos deles aí, sou amiga deles. (Fala de D. Maria de Lourdes) 

4.2 A família para a rede 

Não foi objetivo deste trabalho analisar o discurso da rede nos relatórios 

pesquisados, mas não se pode deixar de mencionar como a família é predicada, em muitos 

casos, de maneira pejorativa. As pastas do Conselho Tutelar relatam as reuniões de rede 

para discussão dos casos das famílias. Essas parecem mais uma sessão catártica, onde ao 

modo da fofoca que Norbert Elias (2000) traz em seu livro sobre os “outsiders”, os 

operadores da rede parecem precisar desse tipo de depreciação para evidenciar a diferença 

desse grupo social e assim, talvez, aplacar sentimentos comuns de impotência frente a 

complexidades tão grandes: Assim a fofoca sempre tem dois pólos: aqueles que a circulam 

e aqueles sobre quem ela é circulada, ou seja, se estrutura em dois grupos e na relação 

que eles mantém entre si (p. 130). Cabe também lembrar, conforme destacado na descrição 

do itinerário das famílias, como o olhar da rede para a realidade em que vivem é tomado 

etnocentricamente, a partir de sues valores e realidades, como no caso da descrição dos 

quartos onde ficavam as meninas, ou na não consideração da cultura e história rural das 

famílias etc.  

4.3 A família se movimenta mais que a rede de políticas sociais básicas e a rede de 

proteção especial não espera pela família. 

Uma constatação em relação ao itinerário das famílias na rede do SGD é que a 

dinâmica da rede é muito lenta em relação à realidade das famílias. Os núcleos familiares 

têm um movimento dinâmico, através da circulação das crianças e adolescentes, morte de 

membros da família, separações e novas uniões conjugais, fugas dos adolescentes, evasão 

escolar, doenças, demências etc. A rede não consegue acompanhar esse dinamismo da vida 

familiar. A rede tem fluxos normatizados e regulados que dificultam o acompanhamento 

do dinamismo da vida familiar. A rede tende a induzir para a família um itinerário de 

fixação em determinados “pontos” do SGD, justamente aqueles caracterizados pela função 
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das políticas sociais básicas, responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. 

Entretanto, a oferta desses serviços é precária e encontram famílias com outras concepções 

de direitos, potencializando a dificuldade de adesão dessas a esses pontos da rede que, por 

sua vez, pelo excesso de demanda ainda não atendida, não consegue apoiar essas famílias 

acabando por não acolherem ou expulsá-las da rede. Assim, ela aposta na denúncia e na 

notificação das situações de violação de direitos, para uma ação de proteção. As denúncias 

ganharam um espaço importante na rede, que transformam violações de direitos 

denunciadas em situações de urgência. Pode-se observar que há superposições de 

instituições acolhendo denúncias e sobrecarregando a rede, entretanto sua averiguação é 

insuficiente e lenta, provocando descompassos e impactos significativos nas relações 

familiares e comunitárias. Constatou-se que a rede tem muita agilidade para a ação de 

acolhimento institucional e pouca agilidade para ações de socialização. Pode-se constatar 

também que as violações de direitos provocadas pelas famílias são tratadas com maior 

rigor pela rede de responsabilização do SGD do que as violações de direitos cometidas pela 

própria rede.  

A partir do momento em que a família recebe a medida de proteção, ela entra em 

um campo da proteção da assistência social de média complexidade e da justiça do qual ela 

conhece muito pouco. O que se constatou na pesquisa é que as intervenções desses órgãos 

são no sentido de devolver a família para a rede de proteção básica, insistindo em novas 

inserções sociais, na esperança de fixação das famílias novamente na rede. Entretanto, 

como os problemas continuam, e a adesão das famílias à rede não acontece, a solução 

apresentada é de realizar uma maior intervenção na vida familiar a partir do acolhimento 

institucional. Esse, entretanto, não produz outro impacto, a não ser dificultar ainda mais a 

relação da família com a rede. Após a desinstitucionalização, as famílias são desligadas do 

acompanhamento familiar que era realizado na média complexidade – Creas, e uma nova 

vinculação à rede é realizada, a partir da “alta complexidade”, com outras lógicas, outros 

operadores e novas tentativas de vinculações. Assim, os laços, mesmo que frágeis, entre a 

família e a rede de média complexidade são rompidos.  

O que se observa é que o diálogo com as famílias no Creas, proposto pelo Suas a 

partir de um plano de atendimento familiar, que respeite à heterogeneidade, 

potencialidades, valores, crenças e identidades das famílias (Brasil, 2009) não consegue 

ser realizado pela pressão que a rede que atende a família faz para judicializar a situação já 

que continuam assistindo as situações de violação de direitos. A rede parece, assim, 

acreditar que, com as medidas judiciais, por seu caráter compulsório e punitivo, o 
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movimento esperado tanto da rede, quanto da família vai acontecer. Dessa forma, 

desacredita o Creas como equipamento potencializador da cessação da violação.  

Constata-se que o tempo de trabalho do Creas com as famílias precisa ser 

dimensionado a partir de outros parâmetros éticos, que não estejam vinculados somente 

com a cessação da violência, sob pena do trabalho do Creas não ser possível. As famílias 

chegam ao Creas com sua história, crenças e concepções sobre os direitos das crianças e 

dos adolescentes. A medida de proteção não consegue, por si só, reverter práticas de 

cuidado e educação das crianças, que vêm de longa tradição nessas famílias. Dessa forma, 

há que se prever que elas continuarão acontecendo, por algum tempo. Nesse ponto, duas 

questões precisariam ser acordadas entre a rede para que o diálogo proposto no Creas com 

as famílias pudesse ser desenvolvido: a primeira diz respeito ao tempo, sobre se é possível 

determinar esse tempo para essa mudança de postura na relação com as crianças e 

adolescentes da família e a segunda sobre o limite de “permissão” dessas práticas de 

educação que se encaixam no conceito de violência. O que se quer trazer para o debate, 

aqui, é que nessas famílias ouviram-se vários relatos de violência física61, sendo utilizados 

sempre nessa perspectiva de método de educação. Não se quer, com isso, minimizar ou 

justificar a questão da violência, mas trazer o contexto em que ela acontece para 

demonstrar como esse não foi tratado no itinerário dessas famílias. 

A pertinência dessas questões é sustentada pela constatação, na pesquisa de campo, 

de que as intervenções do SGD não foram suficientes para a mudança de concepção das 

famílias. A comunicação entre o discurso da rede, alinhado com o Eca, e o discurso da 

família a partir da noção de tradição não parece ter sido suficientemente trabalhada, e 

muito menos esgotada62. 

Do discurso da rede, alguns preceitos legais explicitados no Estatuto da Criança e 

do Adolescente foram incorporados ao discurso da família, mas não são praticados: A 

família comenta que sabe que os adolescentes de 14 anos não podem trabalhar, mas 

continuam justificando essa prática, pelo insucesso escolar; Afirmam que hoje em dia não 

se pode mais bater, mas não conseguem conceber outra maneira de corrigir  os 

adolescentes. 

                                                 
61 O termo está sendo usado aqui em consonância com a definição de violência física do Ministério da Saúde 
(Brasil, 2001): “Ocorre quando uma pessoa, que está em relação de poder em relação a outra, causa ou tenta 
causar dano não acidental, por meio do uso da força física ou de algum tipo de arma que pode provocar ou 
não lesões externas, internas ou ambas. Segundo concepções mais recentes, o castigo repetido, não severo, 
também se considera violência física”. 
62 O termo refere-se a uma das categorias de desligamento do PAEF/Creas. 
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Outros preceitos legais sequer são considerados, como a necessidade de 

formalização de guarda das crianças. Para as famílias, seus “problemas” com as crianças 

estavam relacionados principalmente às fugas de H e Ruth Beth, e à disputa de guarda 

entre a avó e a tia, no caso de H, e o avô e a mãe, no caso de Ruth Beth e suas irmãs. Esses 

temas e outros que foram apresentados pelas famílias na pesquisa de campo, poderiam ser 

conteúdo do diálogo da rede com as mesmas, mas não parecem ter sido considerados no 

itinerário delas no SGD.  

4.3.1 A dinâmica da rede: judicialização, sobrecarga e burocracia 

Em relação ao problema principal apontado pelas famílias – as fugas, conforme já 

apontado anteriormente, foi possível perceber como o “confinamento” das crianças e 

adolescentes dentro de casa pode contribuir com os episódios de fuga, bem como a 

inserção precária na escola. A partir da medida de proteção, outras opções de sociabilidade 

foram oferecidas, porém não foram incorporadas pelas famílias. Constatou-se que mesmo a 

inserção já existente desses adolescentes na rede de sociabilidade, fica ainda mais 

comprometida a partir do acolhimento institucional, pela falta de motivação dos 

adolescentes e pela sobrecarga da rede em construir uma “atratividade” para a família, 

conforme aponto em meu caderno de campo: É possível que as experiências anteriores 

desses adolescentes e da família como um todo com essa rede não os estimule a procurá-la, 

o que vai ao encontro com as dificuldades que a rede tem para acolher essas famílias: 

 

“Visito o Cras na tentativa de apoiar a adesão de H às oficinas psicossociais 
oferecidas ali: A psicóloga me conta que a avó descumpriu a ordem judicial e 
não compareceu ao Cras com H não têm como ir atrás de H [...] Não posso 
deixar quinze adolescentes para ir atrás de um. [...] Se ele quiser vir a vaga está 
garantida. ’ Sugiro uma reunião de rede, para avaliação da saúde de D. Maria de 
Lourdes e mudança de escola de H, desejo manifestado pelo adolescente. [...] A 
reunião demora muito para acontecer. E a justificativa é: ‘Vou te confessar, esse 
caso aqui ficou adormecido com tantas situações berrantes que chegaram aqui na 
porta’. Nessa hora, me lembrei do telefonema interurbano que recebi da 
psicóloga, e quando me alegrei pela possibilidade de receber boas notícias sobre 
a inclusão de H no Cras, ela me informa que apenas queria saber o meu nome 
completo para colocar no relatório sobre o caso. [...] Após insistência a reunião 
acontece. As escolas não aceitam a troca e a Saúde promete ver o que pode ser 
feito. A psicóloga me informa por telefone:  
‘[...] As escolas alegam a regra de ser a escola mais perto [...] Você sabe como é: 
se vier um comunicado do Ministério Público [...] Você sabe, ninguém quer 
pegar um problema. A escola não quer. Ela acha que ele tem envolvimento com 
drogas. E se há o envolvimento com drogas, eu consigo fazer um 
encaminhamento pra Saúde pra internação, mas ele tem que querer... ’ 
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O encaminhamento à rede de proteção básica, via intimação judicial, em nada 

melhora essa relação família-rede. Pelo contrário, a família não teme mais pelo 

acolhimento institucional, até o deseja, e não se sente acolhida no Serviço, através desse 

dispositivo. O resultado que se assiste no itinerário das famílias pesquisadas é que, através 

da ação do SGD, no cumprimento da medida de proteção, a vinculação das crianças e 

adolescentes à rede de sociabilidade, mesmo que precária, torna-se quase inexistente ou 

mais precária ainda. Constatou-se que os estigmas e a predicação desses adolescentes, a 

partir de seu itinerário na Proteção Especial, dificultam sua (re)inserção em ações, 

programas e serviços de sociabilidade e escola.  

4.3.2 A dinâmica da família: circulação das crianças 

Constatou-se como a disputa de guarda, mediada pelo SGD, complexifica o 

itinerário das famílias. Em alguns aspectos, as famílias parecem estar no século XVIII, 

quando os chefes de família tinham amplos poderes para decidir sobre os assuntos 

relacionados a seus filhos, sem interferência do Estado, e a circulação das crianças entre as 

casas de outros membros da família ou de outras pessoas não parentes era comum. Mas a 

forte presença da intervenção do Estado, através dor órgãos de defesa e proteção dos 

direitos do SGD conforma um itinerário onde há muita interferência, mas também 

inoperância. Foi o que se assistiu durante a pesquisa de campo. De um lado, uma mãe que 

dá seu filho para a avó cuidar e, de outro, um avô que expulsa sua filha de casa, por não 

concordar com a forma de ela educar as netas, e aceita ele mesmo cuidar delas. Não houve 

preocupação, a princípio, com a formalização dessas guardas: Em ambos os casos, a 

mudança de guarda, motivada pelo interesse maior da criança decidido pela própria 

família, serviu para legitimar a situação. Assim, mãe verdadeira, mãe de criação, pai-avô e 

tia-mãe são parentescos reconhecidos nessas famílias. Mesmo com a formalização da 

guarda de alguns dos adolescentes, através da medida judicial, a circulação desses continua 

acontecendo, conforme contado nas histórias das famílias.  

Assim, para a família, o cuidado das crianças é concebido de forma solidária e 

compartilhado entre eles, porque é do nosso sangue, é da nossa família, e outra coisa, são 

crianças. Após o acolhimento institucional, essa possibilidade de compartilhamento se 

torna mais visível, especialmente para os adolescentes, diante dos problemas de autoridade 

que se enfrentam nessa fase. Até mesmo o acolhimento institucional é visto como solução, 

como na demanda por colégio interno ou por volta para o abrigo. Por outro lado, para a 
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rede, o processo de definição de guarda – que é atribuição do Juizado da Infância e 

Juventude – ocorre em paralelo a outras medidas de proteção em tempos e movimentos 

diferentes, provocando superposição e descrédito das práticas sociais das famílias e, de 

outra parte, da rede que tenta construir alternativas junto com as famílias. O que se 

observou, nesses dois casos foi que a solução de mudança de guarda, dada pelo SGD foi 

apenas formal, pois a maneira como a família havia organizado o cuidado com as crianças 

e adolescentes permaneceu o mesmo. Nesse caso, pode-se perguntar se o desgaste ocorrido 

entre a rede e as famílias com a medida de acolhimento institucional e o impacto desse nas 

crianças e adolescentes foi mesmo necessário.  

4.4 O hiato entre o discurso e a prática da rede 

O que se viu na pesquisa de campo é que vários princípios definidos pelo Eca, 

Conanda e pela PNAS não foram incorporados às práticas com essas famílias, 

desenvolvidas por operadores do SGD que, em nome do Estado, realizam a intervenção. 

Não cabe no escopo dessa dissertação aprofundar essa análise, mas, simplesmente, apontar 

como o itinerário das famílias no SGD foi impactado pela não observância desses 

princípios: a matricialidade sócio-familiar,  o acolhimento institucional como último 

recurso e a participação das famílias  no processo de  definição e planejamento de 

mudanças, entre outros. Uma lista de eventos sucedidos no itinerário dessa família pode ser 

levantada, para sustentar essa proposição acima: 

 

a) As denúncias são tomadas, inicialmente, como verdades; 

b) um relatório do Juizado após uma única visita de sindicância, não considera a mãe 

biológica apta para a guarda de seus filhos, por motivos de vulnerabilidades da 

família, que é deixada sem acompanhamento; 

c) as concepções dos operadores são balizadoras da intervenção, sem reflexão sobre 

aspectos socioculturais que baseiam as práticas das famílias; 

d) o acolhimento institucional não foi colocado como última das medidas de proteção; 

e) no acolhimento institucional, as irmãs ficaram separadas; 

f) um caso supostamente bem sucedido deixa a família sem acompanhamento, para 

avaliar se a situação de violência foi mesmo superada; 

g) o Cras não promove a busca ativa; 

h) o Creas não inclui as famílias nas reuniões de rede; 
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i) há superposições de serviços e excesso de intervenção familiar; 

j) nem o Conselho Tutelar, nem o Juizado, nem o Ministério Público aplicam medidas 

para a rede que viola os direitos; 

k) as famílias são advertidas quando vem pedir ajuda à rede; 

l) a própria rede judicializa a inserção das famílias nas políticas sociais básicas; 

m) na falta de políticas de saneamento, são as famílias que são punidas. 

 

Essas são algumas observações da pesquisa, nas quais se constata que o itinerário 

da família na rede é marcado pela ausência ou inadequação nas ações de acompanhamento 

e socialização. Constata-se como a institucionalidade regulamentada dos direitos das 

crianças e dos adolescentes prescritos no Eca não atingem a mudança de concepções das 

famílias que têm uma tradição de educação calcada na violência como recurso pedagógico. 

Como bem disse Certeau (1994), é erro supor que o consumo das ideias, valores e 

produtos pelos anônimos sujeitos do cotidiano é uma prática passiva, uniforme, feita de 

puro conformismo às imposições do mercado e dos poderes sociais. A intervenção do 

SGD, além de não conseguir dialogar concepções de educação com as famílias, produz 

acirramentos e tensões nas dinâmicas familiares que geram maior exclusão social e 

violação de direitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante toda a pesquisa de campo, sabia-se que os discursos que estavam sendo 

produzidos nas entrevistas, nos acompanhamentos da rede do SGD e com a leitura dos 

documentos não eram propriamente uma novidade. Mas a análise possibilitou realizar uma 

releitura das vivências. Nesse sentido, a descrição dos itinerários, sobretudo aquela 

realizada a partir da voz das famílias, fala por si e possibilita ao leitor tirar suas próprias 

conclusões. Assim, cabe aqui relacionar algumas constatações obtidas com a pesquisa 

teórica e a de campo, lembrando que, com os pressupostos metodológicos adotados, não se 

teve a intenção de generalizar, mas de fomentar uma análise crítica sobre o itinerário das 

famílias no SGD, no cumprimento da medida de proteção. 

A pesquisa confirmou a pressuposição inicial de que as famílias, de fato, não 

compartilham as concepções expressas no Eca e, por isso, violam os direitos das crianças e 

adolescentes. Mas a surpresa foi verificar que as intervenções do SGD não colaboram para 

a mudança de concepções das famílias. Alguns dos preceitos do Eca são incorporados 

pelas famílias como uma referência legal relativa a um sistema normativo, conforme 

descrito no capítulo anterior, mas as violações de direitos se mantêm, apesar de tantas 

intervenções.  

Um aspecto que chama a atenção é a relação afetiva existente nas famílias, o que 

poderia ser potencializado na promoção de mudanças nos padrões de educação das 

crianças. Esse aspecto não é visível para grande parte dos operadores do SGD, que 

estigmatizam o responsável pela criança como violento ou negligente, atributos que 

guardam o sentido recuperado por Goffman (1981/2004) dos gregos: são uma mácula 

sobre o status moral de quem os apresenta. Com isso, aspectos “positivos” também 

presentes são desacreditados. Nesse sentido, pode-se dizer que o estigma cega o olhar dos 

operadores. 

No caso das famílias estudadas, o comportamento classificado como violento é, 

para elas, um método pedagógico com uma longa tradição na história familiar. É visto 

como o desempenho de uma autoridade necessária, a ser imposta a crianças e adolescentes. 

É, portanto, prática social, maneira de fazer (Certeau, 1994), construída historicamente, 

como se viu no capítulo teórico desta dissertação.  

Em suma, não se busca relativizar o artigo 5º do Eca63, mas compreender, na 

                                                 
63 Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
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violência, a fronteira entre a agressão e a tradição, a fim de se estabelecer um diálogo com 

as famílias. Para elas, os adolescentes estão apresentando comportamentos que podem 

significar uma “índole” problemática: fugas, pequenos furtos, evasão escolar. Esses 

“problemas”, explicados pelas famílias como resultantes da hereditariedade (é igualzinho a 

mãe, isso deve estar no sangue) ou do exemplo (tá seguindo o mesmo caminho da mãe), 

são tratados utilizando-se os métodos de educação referendados na tradição familiar.  

Assim, com a entrada do SGD, a questão da autoridade é vivenciada como dilema. 

No caso da família de H, o dilema revela-se num discurso de extremos que deixa a família 

sem saída: uma avó que não consegue impor a autoridade64 e uma tia que usa da violência 

como método educativo e, por esse motivo, perde a guarda do adolescente. No caso da 

família de Ruth Beth, os relatos de violência também se relacionam às tentativas de 

mudança de comportamento da adolescente, principalmente o ato de furtar.  

Segundo nos alerta Panikkar (2004), a concepção de direitos deve ser balizada, 

entendendo-se que a violência pode estar associada a uma tradição e não a um 

comportamento agressivo gratuito. Não se quer defender aqui que não haja a intervenção 

operada pela medida de proteção, mas discutir como essa intervenção é realizada, pois 

pode-se antecipar que a intervenção encontrará resistências associadas a uma rigidez de 

padrão de conduta. 

Dessa forma, é fundamental que, na intervenção do SGD, se estabeleça com as 

famílias o diálogo acerca dos direitos das crianças e das responsabilidades para com elas. 

Mas o que se constatou é que essa “conversa obrigatória” a partir da medida de proteção 

vem acompanhada de uma série de intervenções judiciais, pressupostos e “veredictos” que 

dificultam uma relação dialógica. Não se trata de opor discursos e práticas sociais, mesmo 

porque eles não são homogêneos, mas de dar visibilidade e fazer aparecerem 

possibilidades de coexistência de pontos de vista diversos. Não se quer com isso 

determinar posições ou lados que estejam “certos” ou “errados”, mas apresentá-los como 

existentes. Embora o discurso da rede precise ser hegemônico porque representa a lei do 

país, a tradução dele, feita pelos operadores do SGD para as famílias com medidas de 

proteção, pode-se tornar conversa de surdos-mudos, como se constatou. Se um conjunto 

articulado de crenças e convicções se põe a frente de outro, sem fissuras, porosidades ou 

                                                                                                                                                    
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. 
64 Essa afirmativa foi ouvida várias vezes da família extensa (irmãos, tios e primos de H) e também da juíza, 
quando advertiu a avó que ela tem que impor uma autoridade na relação com seu neto. 
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possibilidades de interações, ele não poderá ser articulado a novas concepções. Assim, o 

SGD corre o risco de cumprir apenas parte de suas atribuições, a de proteger as crianças e 

os adolescentes da violência física severa, mas somente aqueles sobre as quais são 

realizadas denúncias. Mas o sistema não promove uma cultura de direitos, não entende 

cidadania como mediação. 

Nesse ponto, é fundamental lembrar a contradição que se viu entre a violação de 

direitos realizada pelo Estado e aquela provocada pela família. Essas violações são tratadas 

com dois pesos e duas medidas. Situações de esgoto a céu aberto, violência social, 

exclusão escolar e instituições precárias são tratadas de forma condescendente pelo SGD, 

como se viu, sendo que as famílias chegam a ser culpabilizadas pelos efeitos dessas 

violações do Estado. Por outro lado, quando se trata dos direitos violados pelas famílias, a 

intervenção é demandada pelo conjunto de órgãos e instituições envolvidas e realizada com 

agilidade através do acolhimento institucional. 

A pergunta que se quer colocar é: Quanto tempo uma família precisa para operar as 

mudanças em sua dinâmica familiar para a cessação da violência? O que se constatou é que 

o SGD não dá o tempo necessário para que a intervenção psicossocial produza seus efeitos. 

O excesso de denúncias mobiliza a rede para a judicialização e o acolhimento institucional. 

Assim, as famílias são transferidas entre os vários órgãos e instituições do SGD, 

fragmentadamente e, a cada novo encaminhamento, com perda dos vínculos anteriores. Se 

o pressuposto da medida de proteção é a aposta nos vínculos familiares, essa deve ter  um 

prazo maior para que a família possa realizar  um itinerário promotor de direitos. 

Concluindo, acredita-se ao final deste trabalho que o olhar etnográfico assumido 

durante a pesquisa deve servir de referência também para os operadores da rede, a fim de 

possibilitar que a alteridade das famílias atendidas possa ser considerada. É fundamental 

que os operadores do SGD aprendam a olhar as famílias também a partir dos pontos de 

vista próprios a elas, tal como deve fazer o observador no campo de pesquisa: 

 

[...] não basta dar razão de cada um dos pontos de vista tomados separadamente. 
É necessário também confrontá-los como eles o são na realidade, não para os 
relativizar, deixando jogar até o infinito o jogo das imagens cruzadas, mas ao 
contrário, para fazer aparecer, pelo simples efeito da justaposição, o que resulta 
do confronto de visões de mundo diferentes ou antagônicas [...]. Abandonar o 
ponto de vista único, central, dominante, em suma, quase divino, no qual se situa 
geralmente o observador [...] em proveito da pluralidade de suas perspectivas 
correspondendo à pluralidade dos pontos de vista coexistentes e às vezes 
diretamente concorrentes. (Bourdieu, 1997, p.11) 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – NOTA SOBRE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA S OCIAL 

 

A assistência social como política pública, ou seja, como um sistema público não-
contributivo, descentralizado, participativo e direito de todos que dele necessitam, nasce 
em 1988, com a Constituição Federal, mas só recentemente alcançou maturidade quando 
produziu, de forma participativa, os marcos legais e definiu a sua organização , através do 
Sistema Único de Assistência Social. O desenho institucional da Política de Assistência 
Social pela organização do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) representou uma 
significativa mudança em vários aspectos. Todas as ações da assistência social foram 
reorganizadas a partir de níveis de complexidades diferentes, caracterizados como Proteção 
Social Básica ou Especial. De acordo com a Política Nacional de Assistência Social :  

 

A proteção Social Básica (PSB) oferta um conjunto de serviços, 
programas e projetos e benefícios da Assistência Social que visa 
prevenir situações de vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais, 
por violação de direitos, por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. (Brasil, 2004) 

 

A PSB deve ser ofertada a partir do Centro de Referência da Assistência Social 
(Cras), definido como uma unidade pública estatal, descentralizada, responsável pela 
organização e oferta de serviços de Proteção Social Básica. 

 

A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, 
programas e projetos de caráter especializado, que tem por 
objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e 
comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a 
proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das 
situações de risco pessoal e social, por violação de direitos. 
(Brasil, 2004) 

  

A PSE se divide em Proteção Social Especial de média complexidade ou Proteção 
Social Especial de alta complexidade: A PSE de média complexidade é ofertada 
principalmente através do Creas- Centro de Referencia Especializado de Assistência 
Social, que assim como o Cras, também é caracterizado como uma unidade pública estatal. 
O Creas deve necessariamente ofertar o PAEFI- Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos, que é a principal retaguarda do Suas para as 
famílias em situação de violência intrafamiliar: 

 

O PAEFI é um Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a 
famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça 
ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações 
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direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para 
o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do 
conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a 
situações de risco pessoal e social. O serviço articula-se com as 
atividades e atenções prestadas às famílias nos demais serviços 
socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com os demais 
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Deve garantir 
atendimento imediato e providências necessárias para a inclusão da 
família e seus membros em serviços socioassistenciais e/ou em 
programas de transferência de renda, de forma a qualificar a 
intervenção e restaurar o direito (Brasil, 2009)  

 

E por fim, na PSE de alta complexidade concentram-se  

 

[...]a proteção para famílias e indivíduos que necessitam proteção 
integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido 
, com perda ou fragilidade dos vínculos familiares e comunitários, 
que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, 
necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, 
comunitário ( Brasil,2004).  

 

Essa proteção é ofertada em abrigos, albergues, repúblicas, famílias substitutas, etc. 
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APÊNDICE B – ATIVIDADES DA PESQUISA DE CAMPO – ANOT AÇÕES 

 

ATIVIDADES DA PESQUISA DE CAMPO 

16/04 Apresentação da pesquisa no Conselho Tutelar Norte 

20/04 Qualificação 

03/05 Encontro com o Conselho Tutelar para indicação das famílias- leitura de pastas. 

 

Família 1: H 

 

20/05 Entrevista com D. Maria de Lourdes e Alexandra na cidade do interior 

22/05 Entrevista com Rute e em Belo Horizonte 

14/06 Visita ao Conselho Tutelar Norte para verificação da situação escolar de Samuel, 
filho de Rute. 

20/06 Contatos telefônicos com Rute para saber notícias de Samuel e com D. Maria de 
Lourdes para confirmar audiência no Juizado. 

06/07 Audiência com o Juizado na cidade do interior – H não quis ir à audiência. Conversa 
com H em casa após a audiência. 

06/07 Anotações da pasta do processo no Juizado  

16/07 Visita a H em sua cidade no interior (conversa na rua) 

16/07 Visita ao Conselho Tutelar da cidade do interior para notificação de suposta 
exploração sexual de Alexandra  

23/07 Reunião com psicóloga do Cras da cidade do interior e encontro com H no quintal de 
sua casa. 

10/08 Audiência com Juizado na cidade do interior . H aceitou participar. Longas 
conversas com H na sal de espera do Juizado e na lanchonete, após audiência.  

 23/08 Visita ao Conselho Tutelar Norte de Belo Horizonte para verificar situação da 
expulsão da escola de Samuel , filho de Rute. 

24/08 Visita ao Cras da cidade do interior e entrevista com D. Maria de Lourdes. H havia 
sido mandado por ela para a casa de Rute em Belo Horizonte, desde 15/08. 

24/08 Visita e entrevista com Rute e H em Belo Horizonte. 

28/08 Recebi telefonema da Conselheira Tutelar voltando das férias sobre situação de 
Samuel. Segundo ela o relatório da Metropolitana C diz que ele está faltoso e não expulso. 

05/09 Telefonema para Rute para saber da situação de Samuel e H (Me conta da ida na 
escola depois da orientação do CT de que Samuel não estava expulso e de como ele foi 
impedido de entrar na escola) 

06/09 Visita agendada a casa de Rute (não tinha ninguém em casa.) 

06/09 Visita ao Conselho Tutelar de Belo Horizonte para ver situação de Samuel Foi 
marcada uma reunião para 10/09 na metropolitana com Rute, Samuel , Supervisora, 
diretora de escola e Conselheira Tutelar . Aviso Rute por telefone. 

10/09 Telefonema recebido da Conselheira tutelar informando sobre a reunião: A escola 
foi orientada a receber o aluno de volta.  



 126 

11/09 Telefonema de Neuza informando que não deixaram o filho entrar na escola e ela 
estava indo lá resolver.  

18/09 e 24/09 Telefonemas para Neuza caixa postal  

25/09 Visita a casa de Neuza encontro com Samuel H voltou para a cidade do interior. 

29/09 Visita a casa de D. Maria de Lourdes Encontro com ela,Pedro e Camélia. H não se 
encontrava. 

08/10 Telefonema prá D. Maria de Lourdes (ninguém atendeu) e telefonema prá Rute para 
combinarmos de irmos juntas na cidade do interior conversar com sua mãe, a pedido desta 
(Quinta ou sábado) Ela ficou de retornar (não retornou) 

15/10 Telefonema para D. Maria de Lourdes. H atende e diz que não está bem, mas não 
quer conversar. Dona Maria de Lourdes diz que a situação está difícil. 

15/10, 23/10 Telefonemas para Rute: Caixa postal.  

23/11 Telefonema para Rute . H está em sua casa, “passando uns dias aqui” segundo ela há 
mais ou menos um mês . Está trabalhando como servente de pedreiro com seu tio.  

25/11, 28/11, 30/11, 03/12, 13/12 Telefonemas para Rute e D. Maria de Lourdes. Ninguém 
atende. 

 

Família 2: Ruth Beth, Rosa Kelly e Dayse Márcia 

 

04/06 Entrevista com Sr. Geraldo e Heleuza 

20/06 Contato telefônico com Heleuza para saber se Ruth Beth continuava no abrigo  

20 a 24/06 Tentativas de contatos telefônicos no abrigo, onde Ruth Beth está acolhida. 

25/06 Visita ao abrigo para agendar entrevista  

25/06 Entrevista com Nicole e Rosa Kelly  

26/06 Retorno ao abrigo entrevista não autorizada 

26/06 Anotações da pasta da família no Conselho tutelar Norte  

27/06 Continuação das anotações no CT..  

O4/07 Conversa telefônica com coordenadora do abrigo que solicita autorização da 
Prefeitura para realização da entrevista 

20/07 Reunião com técnica do SARF da Prefeitura de Belo Horizonte 

30/07 Contato telefônico e e mail com gerente da PMBH para autorização de entrevista 
com Ruth Beth  

08/08 Entrevista com Helenita e encontro com Sr. Geraldo e Dayse Márcia. 

10/08 Reunião de Estudo de caso da família com o SARF. 

21/08 Telefonema para o abrigo para marcar entrevista com Ruth Beth , já que está 
autorizada pela Prefeitura. Informe de que Ruth Beth evadiu dia 18/08 e está na casa do 
avô: “O avô falou que não vai mandar ela de volta não”. Agendado por telefone entrevista 
com Ruth Beth na casa de seu avô. 

23/08 Visita a casa de Sr. Geraldo para entrevista com Ruth Beth Ele havia saído e deixou 
Ruth Beth em casa, mas a mesma não se encontrava. Conversa com uma prima de Ruth 
Beth . 

24/08 Entrevista com Sr. Geraldo, Heleuza e Ruth Beth. 
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24/09 Telefonema para Heleuza que informa que Ruth Beth está no abrigo. 

09/10 Telefonema para SARF Conversa com técnica 

23/11 Telefonema para abrigo Informam que Ruth Beth não está mais lá, mas não podem 
dar mais informações: Só a coordenadora pode falar. 

23/11 Telefonema para Sr. Geraldo “Ruth Beth fugiu do abrigo, ficou na casa dele, Está 
roubando muito, tentaram matá la por causa dos roubos. O avô reclama do abrigo que não 
deu conta dela e diz que Ruth Beth está com a tia Nicole. 

23/11 Visita à casa de Nicole: Entrevista com Ruth Beth , Rosa Kely e Nicole 

02/01/2013 Visita ao Conselho tutelar para fazer anotações da pasta, quando vejo que Ruth 
Beth foi levada pela Polícia apara o abrigo uma semana depois do nosso último encontro. 

02/01/2013 Telefonema para Nicole que me informa que Ruth Beth fugiu novamente 
depois de ter roubado e apanhado dela e está transitando entre o abrigo e a casa de seu avô.  

 

Observação: A transcrição das entrevistas foi realizada por Carolina Carazza, aluna do 
curso de graduação de psicologia UFSJ  
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre o itinerário de 

famílias em cumprimento de “medidas de proteção”. O objetivo deste estudo é descrever e 

compreender o caminho que as famílias fazem para o cumprimento das medidas de 

proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar em Belo Horizonte, ou seja, em quais órgãos que 

cuidam dessa área das crianças a família já foi atendida e como foi essa experiência. 

A sua participação será através de encontros que teremos para conversar sobre 

esse assunto. O que eu espero é que as conversas que tivermos, ajudem os trabalhadores da 

área da criança, a compreenderem melhor como se sentem as famílias, quando recebem a 

medida de proteção e têm que mudar muitas coisas em sua vida. 

Caso você concorde em participar, serão marcados os encontros, para que 

possamos conversar sobre essa sua experiência. Nossos encontros serão durante o mês de 

_____________ e poderão ser na sua casa ou em algum outro lugar que você preferir. 

Serão marcados com antecedência de pelo menos três dias. 

 Imagino que você não correrá nenhum risco ou perigo se participar dessa 

pesquisa, e mesmo depois que começar, você pode resolver parar de participar a qualquer 

momento. Seu nome não aparecerá em nenhuma parte dos relatórios da pesquisa. 

Inventaremos juntas um nome, para que você não seja reconhecida, e que as suas respostas 

possam ser divulgadas, isto é contadas no relatório da pesquisa, mas sem te identificar.  

Eu encontrarei com mais cinco famílias que também estão cumprindo a medida de 

proteção. Ao final farei um relatório com todas as minhas conclusões sobre essa 

experiência. É claro que as minhas conclusões vão ser baseadas no que vocês me contarem. 

Voltarei para te mostrar o trabalho terminado. 

A sua participação na pesquisa não será remunerada, ou seja, você não receberá 

qualquer valor em dinheiro. Você estará me ajudando a realizar o meu trabalho e também 

ajudando a todas as famílias que tiverem que passar pelo que você passou.  
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Essa pesquisa faz parte de meus estudos e será apresentada, depois de terminada, 

na Universidade Federal de São João Del rei, onde estudo. Essa apresentação é como se 

fosse uma prova, onde receberei uma nota pelo trabalho. Também quero divulgar a 

pesquisa em congressos e publicá-la em revista, mas o seu nome nunca aparecerá. Isto fica 

garantido. 

 
 
 

Deborah Akerman 
Pesquisadora 

 
 
 

Walter Melo Junior 
Orientador 

 
 
 

Marília Novais da Mata Machado 
Co-orientadora 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li 

e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que sirva o estudo e como será a 

minha participação na pesquisa. A explicação que recebi esclareceu quais são os benefícios 

da pesquisa e que não correrei riscos. Eu entendi que sou livre para interromper minha 

participação a qualquer momento, sem precisar explicar o motivo e que isso não me 

causará nenhum prejuízo. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e 

que não receberei dinheiro por participar. Eu concordo em participar da pesquisa. 

 

Belo Horizonte, _____/_____/2012 

 

__________________________________ 

Assinatura / Documento de identidade 
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Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com 

a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de 

São João Del Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413.  

O telefone da pesquisadora, aluna dessa universidade é (31) 93998333. Você pode 

ligar a cobrar se precisar. 
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APÊNDICE D – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO  DE 
ADOLESCENTE NA PESQUISA 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO  

 

Você foi convidado para participar da pesquisa sobre o itinerário de famílias em 

cumprimento de “medidas de proteção”. O objetivo desse estudo é compreender o caminho 

que as famílias fazem para o cumprimento das medidas de proteção em Belo Horizonte, 

em que órgãos a família já foi atendida e como foi essa experiência. Como as crianças e os 

adolescentes sobre os quais vamos conversar, também vivenciaram essa experiência, a 

participação deles é importante para a pesquisa. 

A participação das crianças ou adolescentes, pelos quais você é responsável, 

acontecerá através da participação deles em nossas conversas, na sua presença. A 

participação deles é opcional, ou seja, eles só participam, se quiserem. O que eu espero é 

que possamos ajudar os trabalhadores da área da criança a compreenderem melhor como se 

sentem as famílias, quando recebem a medida de proteção e têm que mudar muitas coisas 

em sua vida. 

Caso você concorde, eu poderei utilizar no meu estudo as informações e opiniões 

que forem dadas pelas crianças ou adolescentes. As nossas conversas serão gravadas, para 

que eu possa depois transcrever todo o conteúdo delas. No decorrer da pesquisa, pode ser 

necessário conversar mais detalhadamente sobre alguma parte da história que me for 

contada e então será marcada nova entrevista com a família. Vale lembrar que o presente 

estudo não oferece riscos aos participantes, como risco à saúde física, contaminação ou 

prejuízo emocional às crianças e adolescentes, e mesmo depois que começar, você pode 

resolver parar a qualquer momento. O nome das crianças e dos adolescentes não aparecerá 

em nenhuma parte dos relatórios da pesquisa. Inventaremos um nome, para que as suas 

falas possam ser divulgadas, no relatório da pesquisa, mas sem identificá-las. .  

 
 
 

Deborah Akerman (pesquisadora) 
Walter Melo Junior e Marília Novais da 

Mata Machado (orientadores) 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou 

ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e como as crianças e 

adolescentes sob minha responsabilidade participarão. Eu entendi que como responsável 

pelas crianças e adolescentes sou livre para interromper a participação dos mesmos a 

qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará o desenvolvimento 

do trabalho. Sei que os nomes das crianças e dos adolescentes não serão divulgados, que 

não terão despesas e não receberão dinheiro por participar do estudo. Eu concordo com a 

participação de ____________________________________________________________ 

na pesquisa. 

 

Belo Horizonte, _____/_____/2012 

 
 
 

Assinatura / Documento de identidade 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com 

a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de 

São João Del Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413.  

O telefone da pesquisadora, aluna dessa universidade é 31 93998333. Você pode 

ligar a cobrar se precisar. 


