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Apresentação 

 

            O presente trabalho se propõe a apresentar o conteúdo construído no Seminário de Avaliação 

do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e adolescência, 

realizado no dia trinta e um de agosto de dois mil e dezessete, no Centro de Formação Professor 

Paulo Freire – Recife/PE, sob a coordenação do Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA Recife. 

 

O objetivo do seminário foi promover o acolhimento das contribuições de órgãos, instituições 

não governamentais e pessoas ligadas a ações de preservação da vida das crianças e adolescentes do 

Recife, otimizando os posicionamentos críticos e propositivos sobre os resultados obtidos na 

execução do Plano Municipal que vai de 2010-2020 e através da requalificação e (revisão) das 

diretrizes e estratégias das políticas públicas, articular ações de enfrentamento a violência e 

exploração sexual de crianças e adolescentes no Recife.  

 

         Trata-se de iniciativa visando a superação das dificuldades naturais ao processo, necessário ao 

funcionamento eficaz e sistemático de ações intersetoriais voltadas à proteção e a garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes sexualmente vitimizados. 

 

          O enfrentamento a essa face tão cruel da violência está diretamente relacionado à compreensão 

deste fenômeno a partir da historicidade dos seus aspectos socioculturais e das determinações 

políticas econômicas que o engendram na dinâmica da sociedade. Requer, portanto, destacar as suas 

múltiplas dimensões, apreendendo-o como uma questão que transpassa as barreiras da família, 

comumente restringido nas situações de violência sexual contra crianças e adolescentes.  

 

            A violência sexual infanto-juvenil, por ser um fenômeno complexo, deve ser apreendido sob o 

prisma da multidimensionalidade e como uma grave violação aos direitos humanos universais. O 

grande desafio posto na atualidade às políticas públicas é criar condições objetivas para a 

materialização de ações integradas que assegurem a proteção integral à infância e juventude e 

ampliar a participação democrática da sociedade nos espaços de discussão e tomada de decisão. 

 

              No Recife, a ultima avaliação e revisão do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência 

Sexual Contra Crianças e Adolescência foi realizada em agosto de dois mil e dez. Destaca-se que na 

última Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi deliberada a realização de 

avaliação da execução dos diversos planos que envolvem situação de vulnerabilidade e crianças e 

adolescentes. Neste sentido, este documento é um compilado do desenvolvimento e registro do 

seminário, tomando como partida os procedimentos metodológicos, chamando a participação do 

universo das organizações sociais inseridas na política de atendimento no Recife, bem como, 



 

 

Secretarias de governo Estadual e Municipal e órgãos públicos em geral cujas ações tenham interface 

com a demanda, programas, projetos e serviços governamentais e não governamentais, relacionados 

no plano de 2010. 

  

 

 

 

  



 

 

Lista de Siglas 

 

ACS Agente Comunitário de Saúde 

CEDCA Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CERCA  

COMDICA Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CRAS Centro de Referência de Assistência Social 

CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

DPCA Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente 

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente 

GPCA Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente 

LGBT Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros 

MP Ministério Público 

PM Polícia Militar 

SDS Secretaria de Defesa Social 
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Procedimentos Metodológicos 

 

O Plano Municipal decenal está estruturado a partir de Eixos Estratégicos, tais quais: 1º 

Atendimento Integral; 2º Defesa e Responsabilização; 3º Protagonismo Juvenil (FOSCAR); 4º 

Prevenção; 5° Formação e Qualificação; 6º Comunicação, Mobilização e Articulação; 7º Orçamento; 

8º Monitoramento e Avaliação. 

No período de 26/07/2017 a 08/08/2017 O COMDICA disponibilizou processo de consulta 

pública, em seu portal, sobre o Questionário Avaliativo com todos os 08 (oito) eixos estratégicos, com 

o objetivo de coletar a visão da população acerca das estratégias municipais sobre o Enfrentamento 

da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. 

 

Para obter compreensão mínima do cenário onde estão inseridos às instancias de 

atendimento, seus profissionais, educadores, o conjunto das crianças vítimas, as iniciativas 

institucionais, processo de interação, às dificuldades e avanços na perspectiva do enfrentamento aos 

direitos violados, foi encaminhada correspondência referente às tabelas com as ações/ propostas no 

Plano, para contribuição dos atores, no prazo de 27/07/2017 a 07/08/2017 oportunizando a todos 

expressar a realidade vivenciada. 

 

Considerando que a proposta inicial para realização do evento foi contingenciada para um dia 

de atividade presencial, a equipe técnica do COMDICA disponibilizou o material fruto das informações 

dos executores do plano para ser alvo do olhar, bem como subsidiar proposições que possam 

qualificar o atendimento, realização de possíveis revisões nas ações do âmbito da prevenção e no 

atendimento às vítimas nos mais diversos contextos.  

 

Os procedimentos metodológicos utilizados no dia de realização do seminário foram os 

seguintes: 

 CREDENCIAMENTO/ INSCRIÇÃO PARA OS GT’S – EIXOS ESTRATÉGICOS: O 

credenciamento iniciou as 08:00 e neste momento, cada participante se inscreveu em 

01 Grupo de Trabalho, sinalizando os eixos estratégicos para qual pretendia 

contribuir na avaliação do Plano Municipal. 

 

 MESA OFICIAL DE ABERTURA: A mesa de abertura foi conduzida pelo Presidente do 

COMDICA e contou com a participação de membros representando instituições 

governamentais e não governamentais. 

 

 MESA DE DIÁLOGOS: A mesa de diálogos contou com a participação de 02 (dois) 

palestrantes e 01(um) debatedor. Os palestrantes tiveram 20min (vinte minutos) para 

sua explanação, mediado pelo debatedor. A temática da mesa estava voltada para As 



 

 

Ações de Políticas Públicas no Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças 

e Adolescentes. 

 

 PLENÁRIA PAINEL TEMÁTICO: Apresentação da proposta metodológica por cada 

oficineiro(a) em painel temático dos grupos de trabalho nos seus respectivos eixos. 

 

 GRUPOS DE TRABALHO: As atividades foram desenvolvidas no período da tarde, 

realizando leitura dos eixos e avaliando/ atualizando as atividades propostas. As 

propostas avaliadas e construídas por cada grupo foram sistematizadas e sua 

apresentação e deliberações ocorrerão em reunião plenária do COMDICA a agendar a 

data. 

 

 FUNCIONAMENTO DOS GT’S: Os grupos foram organizados em torno dos 08 (oito) 

Eixos Estratégicos do Plano Municipal. Cada grupo ficou com 02 (dois) Eixos 

Estratégicos para atualização e revisão com o documento de apoio – o texto da 

sistematização elaborado antes do Seminário, com o processamento das respostas 

aos questionários avaliativos distribuídos na área governamental e as instituições da 

sociedade civil. 

- Inscrições: O número de participantes por grupo teve o limite de até 30 (trinta) 

inscrições, sendo 05 (cinco) destinadas para crianças e adolescentes. 

- Coordenação: Os coordenadores/as foram indicados previamente pelo COMDICA. 

- Sistematização: Os grupos contaram com uma equipe de digitação/sistematização 

na plenária e nos grupos de trabalho. 

 

 

 

  



 

 

Mesa de Abertura - Pronunciamentos  

 

O início do seminário foi marcado pela apresentação de um vídeo com a síntese do evento 

referente às comemorações do vigésimo sétimo aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

realizado em 13 de julho de 2017. O vídeo tratou de informar as mais diversas questões que 

caracterizam as mais diversas formas de violência geradas por uma cultura humana de desrespeito 

aos direitos humanos. 

 

O vídeo traz, ainda, conteúdo referente à história brasileira de descaso e equívocos e práticas 

pedagógicas inconsistentes e na maioria das vezes eivadas de gestos de violências contra crianças e 

adolescentes. Fatos que segundo os oradores ainda presentes pela constante ausência de direitos 

fundamentais a vida das pessoas nesta faixa etária definida pelo Estatuto.  

 

Ainda não existem políticas claras e consistentes que materializam o princípio da 

complementaridade da atuação em rede estratégica para execução da política pública, básica e 

suplementar. Questiona-se a ausência de diálogo do estado com a sociedade civil, ao mesmo tempo 

a ausência do funcionamento eficaz dos instrumentos de controle social.   

 

O presidente expressou o desejo do COMDICA de encaminhar a revisão dos planos 

aproveitando-os na formulação de uma nova política de atendimento a criança e adolescente do 

Recife. Nesse sentido, concluiu-se a exposição do vídeo reafirmando o artigo 4º do ECA, tendo como 

pano de fundo o refrão: “Na inclusão das diferencias é preciso mais consciência na maneira de sonhar, 

queremos um mundo melhor vivendo igualdade para todos”. 

 

A mesa de abertura do seminário foi composta pelas autoridades: 

1 – Secretário do COMDICA: Sr. Alexandre Nápoles;  

2 - Representante da Prefeitura do Recife: Sr. Eduardo Vasconcelos; 

3 - Promotora da 32ª Promotoria da Infância e da Juventude: Dra. Rosa Carvalheira; 

4 - Chefe da Unidade de Apoio Técnico do DPCA: Dra. Gisele Pereira.  

 

Usando a palavra, Dra. Rosa Carvalheira, afirma ser prazerosa a oportunidade de discussão da 

política municipal dos direitos da criança e do Adolescente, especificamente no         enfrentamento 

à violência sexual contra criança e do adolescente, pois envolve a articulação de diversos atores que 

vão discutindo propondo, pensando essa política para os próximos anos. 

 

 Cada órgão isoladamente não consegue resolver esses graves problemas que acometem a 

sociedade, as crianças e adolescentes. Faz menção a presença dos representantes da sociedade civil, 

das entidades, dos serviços de saúde, de assistência social, da educação, da justiça, da polícia, 



 

 

conselho tutelar dentre outros.  Afirma que o MP está atendo a estas questões, cobrando que os 

serviços sejam melhores aparelhados. 

 

A promotora Fez menção a realização da audiência pública promovida pelas promotorias de 

Crimes contra Crianças com o Tema “Violência contra crianças e adolescentes”, cujos 

encaminhamentos serão levados adiante pelo Ministério Público, destacando a escuta prévia da 

criança e do adolescente, depoimento acolhedor previsto em lei. Afirmou ainda, que em Recife ainda 

não é realizado na forma posta: “violamos ainda mais o direito da criança que já foi vítima de abuso 

sexual, ouvindo-a em diversas ocasiões repetindo toda aquela violência que ela sofreu”. 

 

Explanou que o desdobramento desta audiência será uma reunião técnica prevista para 

novembro do ano em curso, para discutir com a polícia civil, judiciário e MP a melhor forma de colocar 

em prática este depoimento acolhedor, escuta prévia da criança e do adolescente. Afirmou que o MP 

aguarda os encaminhamentos para que seja implementada esta política de enfrentamento a violência 

sexual contra criança e doa adolescente. Concluiu sua fala agradecendo a oportunidade. 

 

Convidada à mesa de abertura, a vice-presidente do Conselho Estadual da Criança e do 

Adolescente – CEDCA, Sra. Lurdes Viana, agradeceu à oportunidade, porém preferiu ficar no auditório. 

Foi registrada a presença do Sargento Jean da PM, Divino, Inspetora Eliza, Conselheiros do COMDICA: 

Vista Pires, Paulo Frias, Germana Suassuna e Valderlene Guimarães. 

 

A Chefe da Unidade de Apoio Técnico do DPCA, Dra. Gizele Pereira, iniciou sua fala 

cumprimentando os presentes e fazendo referência às afirmações da Promotora, afirmando que existe 

na unidade de apoio técnico, atendimento técnico e escuta qualificada. Registrou que: “No ano 

passado fizemos um momento de sensibilização com alguns atores, mas realmente ainda não 

conseguimos atender toda rede, pois o ideal é que todos que trabalham dentro do Sistema de 

Garantia de Direitos tivessem este tipo de qualificação. Uma Escuta única através de vídeo conferencia 

envolvendo todo aparelho técnico”.  

 

Registro, ainda, que trabalha com a prevenção, principalmente em parceria com a Prefeitura 

do Recife na qual tem realizado algumas atividades. Afirmou estar à disposição para contribuir com o 

plano de enfrentamento a violência contra criança e adolescente. 

 

O Representante da Prefeitura da Cidade do Recife Sr. Eduardo Vasconcelos saudou a mesa e 

a plenária, reafirmando o compromisso da Prefeitura da Cidade do Recife com a causa. Fez referência 

a Secretaria de Desenvolvimento Social, através da Secretária Ana Rita Suassuna, justificando sua 

ausência. Relacionou ações sobre o tema na Secretaria de Desenvolvimento Social junto às demais 

secretarias, escolas e comunidades.  



 

 

 

Justificou as intervenções nas comunidades através do programa Recife em Ação que é 

realizado com a participação de dez secretarias através do desenvolvimento de atividades de 

prevenção e educação. Afirmou que: “O programa é protagonizado pela Secretaria de Governo 

articulando e mobilizando o universo das secretarias e comunidades”. Assim, explicitou os temas 

específicos desenvolvidos pelo projeto Recife de Coração nos bairros, também realizado nos bairros. 

Citou, ainda, bairros do Caiara e Santo Amaro como os últimos locais aonde vem se realizando essas 

atividades. “Temos feito nossa parte e contamos com o apoio da promotoria pública e policia militar. 

Esperamos cumprir a nossa parte naquilo que for definido neste encontro”.  

 

O Secretário do COMDICA justificou a ausência do Presidente, Rufino Silva e explicitou as 

atividades que desempenha na Prefeitura do Recife, à frente da Gerência da Criança e do Adolescente. 

Ressaltou o trabalho de prevenção ao desaparecimento de criança e do adolescente e de combate ao 

tráfico de pessoas realizado junto a GPCA/SDS. “É importante fazer sensibilização dos pais para utilizar 

pulseira de identificação nos filhos quando conduzi-los a ambientes públicos a exemplo de praias e 

grandes eventos”. 

 

Em sua explanação, o orador fez menção ao crime de exploração sexual como crime difícil de 

ser combatido, revelando o esforço da Prefeitura, do Governo do Estado e das organizações sociais, 

que, segundo ele, vivem momentos de dificuldades financeiras. Lembrou a iniciativa do Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente no sentido de ampliar a capacidade de captação de recurso 

para financiamento de projetos citando a resolução nº 04/2017 do COMDICA – Recife. Afirmou que 

acredita que o esforço coletivo da família, sociedade e o estado, serão capazes de enfrentar estas 

dificuldades. 

 

Registrou que o COMDICA, através destas avaliações dos planos que são planos decenais, 

pretende refletir e construir caminhos do combate à violência sexual seja por via repressiva, através 

das policias estadual e federal, ou preventiva, através dos programas sociais protagonizados pelo 

poder pública e ou pela sociedade civil de maneira articulada. Reafirma o modelo municipal de 

proteção da criança e do adolescente em grandes eventos “Espaço de Proteção” reafirmando que em 

Recife faz parte da política de atendimento à criança e ao adolescente, modelo que reafirma as 

diferenças de lugar, que não deve impedir nosso objetivo comum a promoção e proteção da criança 

e do adolescente. 

  

A Promotora Pública pede uma parte, informando que o MP discorda da forma de 

financiamento posta na resolução nº 04/2017. O Orador afirma respeitar a opinião do Ministério 

Público, informando que a forma aprovada, contempla todas as instituições que apresentam projetos 

ao Conselho. É possível ampliar recursos para todas as instituições dentro da devida legalidade. 



 

 

 

Após a explanação das autoridades, a mesa foi desfeita para iniciar a mesa de diálogos com 

os palestrantes convidados. 

 

  



 

 

Exposição do Palestrante 

 

Desfeita a mesa de abertura, é anunciada a Mesa de Diálogos que passa a ser coordenada pelo 

Sr. Alexandre Nápoles tendo como palestrante o Sr. João Vilar Corte, Mestre em Antropologia, 

psicólogo e Coordenador do Centro de Referência para o Cuidado de Criança e Adolescentes em 

Situação de Violência, informa que foi convidado para falar sobre “Ações de Política Públicas no 

Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes”.  

 

 

 Sr. João Villa Corta: 

Relacionado à política pública, nunca fizemos tanto, mas sempre fizemos muito pouco. A gente 

não pode estabelecer uma linearidade no desenvolvimento das políticas públicas, nas ações de 

proteção e prevenção contra a violência sexual contra criança e adolescente. Elas sempre, de alguma 

forma, oscilaram com passos para frente e passos para trás. 

 

O fato é que nós temos hoje uma rede! Os atores que compõe esta rede carecem de uma série 

de dificuldades, avanços e retrocessos, enfim, temos uma rede e um Sistema de Garantia de Direito 

relativamente configurado, com certa visibilidade, certa possibilidade de articulação. Sabemos que 

estes passos para frente e para trás, essa rede e seus atores enfrentam uma série de dificuldades. Hoje 

temos CREAS, CRAS, Hospital da Mulher, CERCA, Escola que Protege, Centro de Convivência.  

  

Vejo por exemplo, a configuração do CERCA, oriundo do programa Sentinela 2001, que 

historicamente veio dentro da política de Assistência Social. Em 2014, em função de reconfiguração 

da própria política, do Ministério e das Secretarias de Desenvolvimento Social, estruturando o serviço 

de proteção social especial, houve a passagem do CERCA para o âmbito da Saúde. Entendemos ser 

um ganho, porque implica a saúde com relação  à questão da violência, entretanto os CREAS não vão 

deixar de exercer seus papeis. 

 

Lembrar de passos para frente e para trás, ao observar as dificuldades do CERCA quando foi 

para secretaria de saúde já caracterizado como um avanço estratégico. Inicialmente trabalhamos com 

um psicólogo para atender a demanda do município, hoje contamos com três psicólogos uma médica, 

uma assistente social. Apenas uma assistente social, que sofre um bocado para atender o Recife todo. 

Já “A escola que Protege”, Iniciativa importante, caracterizada como um grande para frente, entretanto 

a Carla aqui presente está segurando as pontas da Escola que protege, praticamente sozinha. 

 

No município temos um conjunto de serviços que precisam estar articulados! Não dá para 

fazer este trabalho sozinho!  Contamos com a GPCA, Conselho Tutelar, Ministério Público. Percebo 

muitos colegas empenhados, mais para trabalhar nesta área é preciso ter certo idealismo, senão 



 

 

adoece ou cai fora, porque é um trabalho que inclusive faz com que a gente lide com o que nos 

excede, de alguma forma, por exemplo: o funcionamento de gestões públicas, os técnicos que estão 

na ponta em atividades que precisam estar sempre lutando, independente de bandeira política. 

 

Nossos esforços são sempre insuficientes! Temos muito empenho... Mas, de alguma forma, 

será sempre, insuficiente. O fato de ser sempre insuficiente, fala que é próprio do humano, 

agressividade e violência, também é própria do humano, resistir e encontrar formas de lidar com a 

agressividade humana, é sempre insuficiente, mas insuficiência de trabalho, sempre a gente precisa 

está acreditando apostando e trabalhando cada vez mais. Não é um trabalho fácil! Sobretudo quando 

se está na esfera de políticas públicas. 

 

Política pressupõe relação, e relação pressupõe diferença. O campo da política é o campo da 

diferença, da contradição, do contraditório, da tensão.  É diante destas tensões que a gente pode 

construir acordos, formas de nos relacionarmos, a questão que a confrontação com estas diferenças 

é sempre difícil, cita Moriff benji, colega dele, que  trabalha no hospital de Saint-Ettiénne, na França 

Tem alguns textos interessantes sobre o trabalho de pessoas que escutam que atendem, pessoas que 

passaram por situação de violência sexual, ele defende  afirmam que de modo  geral  os profissionais 

que lidam com esta situação, estão sempre recusando e negando esta experiência.  

 

Fazer política, se relacionar, tem oportunizado a muitos negar, recusar a diferença do outro. 

Como de modo geral fazemos isto?  Ou com o dogmatismo: é assim e pronto, acabou! Isso impede 

o último a dizer o que quiser, não vai entrar não vou ouvir. Estamos no campo do dogma, não há 

discursão! Dogma é surdez. Ou na ausência, quando a gente diz: isto não é comigo! Seria o campo 

da despolitização. 

 

O ruim é que essa dinâmica, essa recusa, essa despolitização tem algo meio que de epidêmico, 

de certa forma, nós cidadãos, estamos meio letárgicos, com relação ao que acontece politicamente a 

nossa volta, tanto com as questões da macro política quanto em relação as polemicas do cotidiano, 

porque lidar com a diferença é difícil. 

 

Fazer política é próprio do humano, é inescapável do humano. Não se posicionar já é se 

posicionar! Você tem responsabilidade, mesmo quando não faz nada! Isso tem muito a ver com o 

tema da violência sexual. Você é responsável mesmo quando não faz nada, basta lembrar o ECA... 

suspeitar de uma situação de violência você pode comunicar, notificar, inclusive anonimamente, 

quando você não fala você está assumindo responsabilidade. 

Fazer política é abrir-se e isso dói, porque lidar com o outro, lidar com contradição, é estar 

sempre no campo da tensão que é próprio da política! Tensão própria é de existir, é lidar 

permanentemente com o outro, com diferença. O que seria abrir-se, senão relativizar, criticar seus 

https://www.google.com.br/search?safe=active&q=idioma+frances+nome+proprio+Moriff+benji&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjj_MKQi9rXAhVJj5AKHYXkAK0QBQgkKAA


 

 

próprios valores, é essa abertura que pode fortalecer-nos para lidar com questões de ordem de uma 

conjuntura e de ordem micro também. 

 

Tensão é fundamental para o movimento, a gente precisa sempre está questionando. É um 

trabalho de ser chato também. Ficamos com receio do dia a dia do atendimento dos casos, das 

relações interinstitucionais, que é preciso fazer. Encontramos barreiras de comunicação, barreiras de 

entendimento. Cito a Assistente Social, Taciana Cabral e seus desafios no exercício das demandas do 

trabalho.  A crítica, o questionamento e a cobrança pela atividade do outro é dizer: eu me importo, 

com você e com o seu trabalho, você é importante! Não se trata de ojeriza ou chateação e sim 

companheirismo uma cumplicidade. 

 

Acredito nos serviços de saúde, apesar das dificuldades para os encaminhamentos, 

ambulatório de psicologia infantil, psiquiatria infantil. Acredito nos Conselhos Tutelares, nos CREAS, 

nos CRAS, no próprio CERCA que também tem suas dificuldades! Acreditar é também criticar, 

questionar, é não está no lugar do conforto.  Se voltarmos para refletir a natureza do que a gente 

enfrenta no cotidiano escutamos muita coisa. “Bilu teteia não é nada demais... ele apenas cheirou a 

genitália dela... isso se resolve em casa”, são aspectos e atitudes própria do conforto, medo vergonha. 

 

O fenômeno da violência goza de uma dinâmica muito especifica que é do silencio, que é 

próprio do conforto, conforto para alguns, medo, vergonha, dor, para outros.  É preciso se confrontar 

e lidar com isso, é lidar com a gente mesmo, é lidar inclusive com a nossa própria sexualidade. Não 

sabemos lidar com a nossa sexualidade! A colocação da escultura instalada no marco zero, produzida 

por Brenand, faz referência às afirmações realizadas pela sociedade! inclusive o autor quando 

questionado em  entrevista sobre sua leitura das afirmações  relacionada a sua obra, ele agiu com 

certa ternura afirmando: “estamos vivendo um movimento de liberdade de amor livre”. Não sabemos 

lidar com a liberdade! 

 

Quais são as nossas referencias? O que hoje marca lidar com violência sexual contra crianças 

e adolescentes? O que faz uma menina de quinze anos achar que é esperta porque está ganhando 

um dinheiro, vendendo favores sexuais em um mercado? Acreditar que não precisa de apoio 

psicológico, cuidado de rede? ”Afinal estou me virando, ganhando dinheiro, muito mais que minha 

mãe fazendo faxina todos os dias na casa dos outros”. 

 

A experiência da violência tem a ver com a conjuntura, nossa conjuntura! Lidar com violência 

sexual diz enfrentar a nossa história, que é o nosso presente, termos que lidar com o fato de sermos 

colonialistas, escravistas, coronelistas, haja vista tudo que está acontecendo agora, mais do que nunca, 

somos coronelistas! Temos uma percepção de propriedade privada muito deturpada. Homem acha 

que mulher é propriedade, pais acham que filhos é propriedade. Escuta-se: “filha minha perde a 



 

 

virgindade comigo!”. Essa afirmativa, não é algo estranho, é algo nosso, trata-se de afirmações atuais 

que ocorrem aqui na região metropolitana do Recife.  

 

Lidar com violência, violência sexual, exige que a gente reflita porque isso marca a expressão 

de violência, marca o nosso cotidiano, nossas relações, na escola no trabalho. Precisamos nos 

enfrentar! Nosso trabalho é difícil porque exige que a gente se enfrente, reflita sempre sobre nossos 

valores nossas questões. O que a gente acha que é melhor para o outro será mesmo? Fico pensando 

no trabalho do CERCA a respeito disto, porque o eixo do trabalho do CERCA é exatamente esse: Uma 

criança ou adolescente dita socialmente por uma experiência de violência sexual incide sobre ela uma 

série de símbolos, estes valores incidem na fala do pai ou da mãe: “minha filha se perdeu, a vida dela 

está desgraçada”, “menino vítima de violência será agressor no futuro”, “menina vítima de violência 

será frígida ou homossexual”. 

 

Todos esses símbolos incidem sobre nossas crianças ou adolescentes, sobre essas famílias, 

sobre nós quando atuamos. Se não pudermos fazer uma análise crítica, talvez não consigamos ajudar 

muito essas pessoas. Inclua-se no trabalho do psicólogo, do médico, do advogado, do gestor, do 

assistente social, do educador social, do conselheiro tutelar. É importante pensar numa politica pública 

que contemple cada um. A política pública do caso a caso, a política pública do detalhe. Com o fazer 

isso é um grande desafio a ser lançado.  

 

O trabalho no CERCA não responde a partir desses símbolos vítima de violência, “não 

atendemos adolescentes vítima de violência sexual”, nós atendemos: João, Maria, José , Pedro, Ana... 

Cada criança com sua história, com relações prévias e a maneira como ela vai viver e elaborar aquela 

situação de violência que viveu é muito particular. As alternativas que ela vai ter para poder enfrentar 

aquilo, localizar na sua história é muito particular e se a gente enquanto cuidadores simplesmente 

tratá-las a partir de estereótipos não estaremos fazendo muita coisa,  estamos reproduzindo  

violência.  

 

Existe uma estrutura da experiência da violência que é o fato de que a violência esta em toda 

relação em que eu objetifico o outro, (não considera o outro em sua diferença), que o outro pensa 

sente e age de forma diferente, que as experiências do outro pode ir para caminhos completamente 

diferentes daquilo que eu acho que seio que é o ideal para aquela pessoa. É preciso ter isso em mente 

em nosso dia a dia! Isso é fazer política é enfrentar violência! É um trabalho difícil, mas lembro de um 

colega diante das reclamações sobre o quanto é difícil trabalhar no funcionalismo público onde o 

tempo é diferente dos meus ideais, do que eu gostaria de fazer, isso gera desconforto, angustia, 

porém o tempo da gestão pública é outro.  

 



 

 

Diante de minha angustia, espero que vocês continuem assim: insatisfeitos, angustiados, 

porque no momento em que for trabalhar e achar que está tudo bem, tudo ótimo, significa que você 

já foi cooptado pela máquina pública! Por essa perversão toda... então que a nossa angustia seja 

termômetro do nosso trabalho, que a gente possa sustentar essa angustia e não esmorecer diante de 

resultados que pensamos sejam ínfimos diante da realidade que nos procura. 

 

O trabalho que realizo com uma criança, com um adolescente em que eu posso testemunhar 

a possibilidade que a experiência de violência não vai ser mais a referência que ela vai ter para se 

relacionar e com os outros e vai poder seguir a vida dela com todas outras referências que a vida 

possa trazer, parece um trabalho pequeno, uma gota no oceano, mas que seja! Isso dignifica nosso 

trabalho! Não podemos esmorecer nisso também.   

 

Uma colega do IMIP estava chateada em relação às dificuldades e considerou que o trabalho 

dela poderia ser comparado aos matinhos que ficam entre as placas de concretos da calçada da Conde 

da  Boa Vista: ninguém vê, todo mundo pisa em cima, mas basta uma chuvinha  para florescer algo! 

A vida ali insiste! Fico pensando que o nosso trabalho, mesmo que seja uma flor no meio fio, que 

revele a sua dignidade! Façamos! Que continuemos acreditando, trabalhando! Obrigado!  

 

  



 

 

Interlocução com a plenária 

 

O coordenador da mesa oportunizou os presentes a realizar a interlocução e o dialogo com o 

palestrante. O debate teve como direcionamento a construção de política pública e o desafio de 

enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Registra ainda, a importância do 

trabalho da Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente, informando que a técnica Silma faz um 

excelente trabalho nas escolas dialogando sobre gravidez na adolescência e bulling na internet. 

 

Até que ponto a tecnologia não é uma ferramenta que amplifica esses casos de violência 

sexual? Essa grande necessidade de se mostrar, a exposição exacerbada, o aumento de sites 

pornográficos que surge no mundo inteiro, afirmam ter feito comentário com o secretário da criança 

e do adolescente de Brasília sobre o acesso dos adolescentes ao mundo pornográfico, fato que 

prejudica a sexualidade da meninada contribuindo inclusive com a violência. O palestrante faz menção 

a uma fábula: “Bobo e o Lobo”, que conta a história de um menino que vivia mentindo, em um vilarejo 

rodeado pela mata.  

 

As pessoas viviam com muito de medo dos lobos não só para não matar as crianças e preservar 

os rebanhos. Havia um sinal se alguém o visse tinha que avisar a todos. Pedro gostava de avisar para 

todos, mas na maioria das vezes não havia lobo lá. Acredito que os lobos sempre estiveram lá. Com 

relação a nossa conjuntura, os lobos sempre estiveram presentes!  

 

Acredito que tempos tecnológicos potencializam em todos os âmbitos a vida! O que faz os 

adolescentes buscarem estas informações? A tecnologia potencializa a comunicação, entretanto, as 

pessoas estão presentes sempre. Tudo isso é humano, o que faz nós humanos nos interessarmos por 

isso ou por aquilo. A questão reside nas pessoas e não propriamente na tecnologia. 

             

A senhora Bernadete, Diretora do CEPAS Fracinete , fica na vila Santa Luzia, na Torre expõe sua 

angustia com relação a questão cultural e musical, do papel do poder público de exercer o controle, 

questionou ao que chamou de apologia ao crime as letra de musicas populares divulgadas por 

carrocinha de musicas que incitam a violência sexual em seu entende e outras formas de violência. 

Compreende ser uma questão de valores mesmo... como fica? Qual o papel do poder público?  



 

 

Sr. André Macaxeira faz menção ao uso da imagem das pessoas de forma irresponsável na 

mídia eletrônica. Silma, Refere-se a responsabilização, quanto mais a gente fala das agressões sofridas 

pelas crianças e adolescente mais aumenta o número de casos, como fica a responsabilização da 

família, que anda muito ausente, bem como das crianças e adolescentes que deveriam estar presente 

nestes espaços.  

                

João, o orador informa que teve um colega de mestrado que fez um estudo exatamente sobre 

os funk e bregas que circulam. Afirma que as pessoas cantam, dizem, expressam o que faz parte do 

cotidiano delas, ostentação e as aberrações citadas são nossas aberrações que agente produz “nós 

produzimos e não queremos por perto”. Cita cambiem, filósofo francês “Viver é o que comporta a 

monstruosidade”, essas aberrações essas monstruosidades são nossas, querer se abaixar de que 

ostentar, exibir corpo, está em nós não apenas na periferia a, está em nós.  

            

O Trafico hoje é projeto de vida legitimo, afinal de contas é o que as pessoas tem! As pessoas 

estão vivendo isso lá e se ganha dinheiro, se consegue status poder, carro, ganha muita coisa. Chegar 

no espaço com o cordão de prata, na adolescência isso é muito sedutor. Sobretudo, no adolescente 

que passa por uma exclusão permanente desde que nasceu. Não tem acesso a um, monte de coisas.  

Por que me importar com os outros que sempre me excluíram? 

          

Pensando em políticas públicas... O poder público somos nós! Poder público não está só na 

câmara, só nos gabinetes... poder público somos nós! Sua fala representa que desejam que essas 

crianças tenham acesso a uma possibilidade de estudar de vivenciar experiências culturais que de 

alguma forma sejam mais interessantes, que possam refletir como eles estão vivendo essa relação 

entre eles mesmos, a relação deles com o seu corpo. Precisamos externalizar isso! Precisa está fazendo 

alguma coisa... falando com quem colocamos lá no poder. O poder público somos nós! Nós temos 

essa responsabilidade.  

        

O orador referiu-se a fala do André (macaxeira) que fez menção ao momento de intolerância. 

É o poder público e nós que fazemos política o tempo todo. O que fazer diante das coisas que a gente 

não concorda? Por exemplo, se não concordamos com a letra da novinha? Antes de tudo a gente tem 

que ouvir, saber o que querem dizer com isso. Se simplesmente afirmamos que não presta, eles vão 

continuar sem ter com quem dialogar.  



 

 

O CERCCA tem o hábito de estar em escolas, em espaços com adolescentes e com crianças. É 

importante que a gente possa se comunicar, quais são as referências que outro tem para se comunicar 

e para dizer das experiências que nos diferencia. 

 

               O desafio com crianças é extremo, porque o uso da brincadeira do desenho é enigmático, 

exige da gente um aproximar-se, um debruçar-se. Precisamos fazer isso não apenas com criança, mas 

com o outro que está do lado da gente. Vivemos, de fato, um momento de intolerância. Acredito que 

é o último grau da experiência já referida, do não querer lidar com a diferença. É de fato não aceitar 

e demonizar a diferença do outro. A gente não pode, por exemplo, demonizar as famílias com quem 

trabalhamos no serviço público. 

 

A desresponsabilização, desimplicação na vida da criança e do adolescente não é uma questão 

simplesmente social, isso acontece em todas as esferas sociais. Essa desimplicação está no ato simples 

do pai pegar o celular e dar para o filho pois agora ele vai ficar quietinho, não vai me aborrecer. 

Cheguei cansado porque eu vou ficar com menino? 

               

O espaço do CERCA se chama: canto do Brincar. Quando uma criança chega ao CERCA em 

função de uma experiência grave de violência percebemos que a história dela está marcada por outras 

violências. Trata-se de uma salinha onde os pais tem que brincar com as crianças, chamar para brincar. 

A ideia é fazer com que o adulto brinque e descubra significado de determinadas coisas. 

             

O coordenador expressa entender que o estado não tem que controlar coisa nenhuma, nós é 

que temos que entender. Lurdinha da Casa Menina Mulher afirma ter percebido a falta de dados, a 

caminhada e os avanços. Somos nós que sinalizamos a política! Deixo como sugestão para os 

próximos planos! 

               

Ruane, Assistente social, questiona ao DPCA e CERCA como está sendo o atendimento integral 

de crianças e adolescentes? Lucas Estevão entende que os órgãos precisam estar sensíveis a causa. 

Faz denuncia afirmando que a DPCA não funciona a noite e os depoimentos são realizados em 

delegacia de adultas. A DPCA infratora funciona enquanto a DPCA vítima não funciona a noite, falta 

sensibilidade neste caso. 



 

 

          Dra. Rosa responde a afirmação do Lucas Estevão: Informando que já instalou um procedimento 

para saber por que não está funcionando. Já ocorreu mais de uma audiência com o Secretário adjunto, 

que reconheceu a necessidade e afirmou que após a admissão de novos delegados voltará a realizar 

o atendimento inicial, reativando o plantão. Entretanto, afirmou que promoverá uma nova audiência 

para atualizar as informações obre o funcionamento da DPCA. Parabenizou o orador João pelo 

excelente trabalho que desempenha, bem como pela palestra desta manhã. 

        O coordenador da mesa informa a Lurdinha que os dados existem e serão disponibilizados nos 

grupos. A senhora Gizele informa a todos da sua sensibilidade do trabalho que exerce com 

compromisso e sente-se mais que um profissional. É também militante, uma lutadora pela priorização 

do atendimento para a criança e para o adolescente. Quanto à rede ainda está em processo de 

construção e ainda existe turbulência de comunicação, principalmente quanto à clareza nos papéis de 

cada órgão.  

 

 As maiorias das dificuldades estão ligadas a uma questão de força maior, a comprometimento 

nos operadores e conta com o apoio do Ministério Público. Afirma que fala pela delegacia 

especializada em atendimento a criança e ao adolescente. Afirma que sua equipe é pequena, porém 

é referência no Brasil. 

                 

Karla da Escola que protege, declara estar feliz por está presente ao evento e afirma trabalhar 

em rede. Lembra que a rede do mal é muito articulada. É preciso ampliar a mobilização, entretanto 

agradece ao Conselheiro Tutelar, João, Alexandre. Somos da Prefeitura do Recife, estamos na Unidade 

de Apoio Social e lá temos o Bolsa Escola, o Programa Saúde na escola e a Escola que protege.  

 

A escola que protege trabalha em três eixos – Formação de professores e Gestores, quais são 

as violências como identificar quando identificar para onde encaminhar dentro da rede, não é possível 

falar em números, pois cada caso é um caso, compreendemos que é preciso olhar para a pessoa para 

a criança o adolescente, desenvolvemos o ciclo de escola para pais e filhos. O Acompanhamento 

psicológico será reativado. 

                  

João concorda com Lurdinha sob a necessidade de ter um olhar pragmático sob o quadro 

estatístico o que esta fazendo e como está fazendo. Tem haver com a pergunta sobre atendimento 



 

 

integral fundamental que quem esteja na rede e saiba como contar com eles.  O acesso das crianças 

sempre deve ser facilitado, aonde a criança chegar saiba que pode contar, o breve diagnóstico indicara 

o parceiro seguinte, assim todos os componentes da rede realizam atendimento e articula para a 

especificidade demandada. 

                 

Oscar faz menção à necessidade de escuta citada pelo orador e se reporta as cinquenta 

crianças que ele atende. Informa que ao redor da escola tem no seu entorno coletivos de usuários de 

drogas: “lá na ponta ninguém tem nos dado apoio”. Juliana Marsa, psicóloga está representando a 

Gestos, a gente ensina apenas as mulheres a não baixar a cabeça, a se protegerem dos homens. 

“Ensinamos a respeitar as mulheres, não é a atoa que os homens agridem as mulheres. As meninas 

são educadas para atender os desejos dos homens”.  

 

Camila Regina, psicóloga, representando o Educandário Magalhães Bastos, que funciona como 

contra turno escolar, faz grupos com crianças de 10 a 12 anos. A menina que se desenvolve mais 

rápido não é vista como uma criança. Há uma tendência a incentivar como se já pudesse arrumar 

alguém, tento trabalhar o respeito ao corpo do outro, é como se o menino já viesse de casa a ideia 

de estigmatizar a menina. 

 

Alberto Pires, que representa o Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã, localizado no 

bairro do Totó, a instituição é marginalizada por tratar da cultura do Hip Hop, grafite. É preciso ouvir 

como diz o orador, interagir para compreender e respeitar os espaços de cada um. Na periferia o 

traficante é o super-herói. É importante que se levante pauta sobre a questão LGBT. 

             

João, afirma que fala de Alberto, lembrou o primeiro fórum de saúde mental LGBT. Referiu-se 

a fala de Amanda Palha: “Ela diz que faz parte de um grupo social que tem uma média de vida de 

trinta e cinco anos. Precisamos escutar... estar próximo! Quanto a menina de dois anos cantando e 

dançando, não faz como nós adultos pensamos uma criança de dois anos não está inserida nos 

códigos adultos que nós compartilhamos, não tem ali uma menina safadinha como se costuma dizer! 

A primeira coisa sobre o que fazer é escutar, conversar com essa criança, sobre o que é a música que 

ela está dançando, você não vai purificar o ambiente que ela vive. O que fazer e como fazer? Depende 

muito daquilo que o outro pode contribuir para ajudá-lo fazer política pública do detalhe e da 

singularidade de cada a caso.  



 

 

                

Temos hoje na sociedade, criança fazendo criança! Quanto à maternidade, é um lugar de fala. 

A adolescente está na comunidade sem ser ouvida por ninguém, tendo uma série de violências, mas 

se ela “pega um bucho”, como diz, ela é mãe! E mãe na comunidade pode falar, é um lugar social. 

Isso garante para ela uma fala, lhe dar visibilidade. A maternidade na adolescência é como um projeto 

de poder.  

 

A questão da ponta iniciou um trabalho especifico de proteção e prevenção das crianças 

vítimas de violência com Agentes Comunitários de Saúde e os ACS não poderem participar para não 

ser assinado. Assim, o pessoal do distrito sanitário VII começaram a pensar em campanhas 

propiciando oportunidade para que a comunidade pudesse ser parceira estratégica. 

             

Alberto referiu-se sobra cultura do estupro, é a nossa cultura! A cultura do estupro é a nossa 

cultura de modo amplo e generalizado, é preciso refletir sobre isso. “Minha filha se perdeu, a gente 

de alguma forma criminalizar porque resolveu tratar com o namorado”. Primeiro porque ela se perdeu, 

mesmo que ela tenha consentido, para ser mulher é muito mais que isso. É preciso refletir 

permanentemente sobre nossos valores. Nossa colega falou sob o corpo e aí vou fazer o que se ela 

empina a bundinha. Ninguém pode tocar em uma mulher pelo fato dela está com a roupa curta. A 

criança de nove anos porque já e explorada pode ser estuprada, conforme um determinado juiz assim 

interpreta ao inocentar um adulto que a estuprou todo mundo tem direito a gozar de seu próprio 

corpo é a última referência. Falta ciência religião o corpo é o último lugar onde posso dizer de mim. 

         O Sándor Ferenczi autor do livro Confusão de Línguas Entre os Adultos e as Crianças, diz que a 

criança tem todo direito e natural que a criança invista libidinalmente e sexualmente no mundo adulto. 

Querer saber tocar, elas estão experenciando o mundo. A questão é que o adulto ao em vez de 

responder isso com socialização, responde com perversão. Não se trata de uma demanda por sexo. 

Nós homens pervertemos de alguma forma a experiência do feminino, de achar que por ser feminino 

é de uso público.   



 

 

Encaminhamentos dos Grupos de Trabalho 

 

EIXO 1: ATENDIMENTO INTEGRAL 

Objetivo 1.1: Realizar o atendimento integral e em rede às crianças e adolescentes vítimas de 

violência sexual, bem como às suas famílias, por profissionais especializados 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

1.1.1 Realizar 

atendimento integral, 

especializado, 

interdisciplinar e em 

rede, para crianças e 

adolescentes sob 

suspeita e/ou 

confirmação de abuso e 

exploração sexual, bem 

como às suas 

famílias/responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. A transferência do 

CERCA da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, 

Juventude, Políticas sobre 

Drogas e Direitos 

Humanos para a Sec. de 

Saúde do Recife e 

aumento de sua equipe 

técnica.  

 

Criação do Hospital da 

Mulher com Centro Sony 

Santos (Violência) 

 

Descentralização dos 

CREAS 

 

Criação do Disque Direitos 

Humanos 

 

Fortalecimento do GT de 

população negra  

1.1. Com relação ao 

CERCA: Falta de 

descentralização e 

equipe técnica 

insuficiente para 

atendimento na cidade 

do Recife. 

 

Hospital da Mulher:  

Existência de limitação 

da faixa etária para 

atendimento. 

 

CREAS: equipe técnica 

insuficiente para 

atendimento da cidade 

do Recife e ausência de 

profissionais de Direito 

e educadores sociais. 

Ausência de 

funcionamento de 

regime de plantão no 

horário noturno, 

feriados e finais de 

semana. 

1.1 Com relação ao 

CERCA: Expansão com 

descentralização dos 

serviços em todas as 

RPA’s.  

 

Hospital da Mulher: 

Ampliação de 

atendimento para faixa 

etária menor que dez 

anos. 

 

Proposta: Efetivar a 

rede de atendimento 

pediátrico no 

munícipio. 

 

Potencializar o 

atendimento do 

hospital pediátrico 

Helena Moura. 

 

CREAS: Incremento dos 

Recursos Humanos, 

sobretudo, advogados 

e educadores sociais.  

 

CREAS: Garantir o 

funcionamento 

centralizado no período 

noturno, finais de 

semana e feriados. 

1.1.2. Incluir 

prioritariamente crianças 

e adolescentes sob 

suspeita e/ou com 

confirmação de abuso e 

exploração sexual, bem 

como às suas 

famílias/responsáveis, 

nos programas e serviços 

implementados pela 

Prefeitura do Recife. 

- Facilitação do fluxo de 

marcação de consultas 

para crianças vítimas de 

violência nos serviços de 

saúde.  

- Fortalecimento do SCFV 

(Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos) realizado através 

do CRAS e entidades não 

governamentais. 

Ausência de dados 

referentes aos casos de 

aborto legal decorrente 

de violência. 

 

Ausência de oferta de 

novas vagas ao 

programa Bolsa Escola. 

Criação de um banco 

de dados referente aos 

casos de aborto legal 

decorrentes de 

violência. 

 

Proposta: 

Garantir a continuidade 

do Programa Bolsa 

Escola fazendo gestão 

junto ao Governo 

Federal para ampliação 



 

 

das metas do 

munícipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 1: ATENDIMENTO INTEGRAL 

Objetivo 1.1: Realizar o atendimento integral e em rede às crianças e adolescentes vítimas de 

violência sexual, bem como às suas famílias, por profissionais especializados 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

1.1.3. Instalação de novos Centros 

Especializados com equipes 

interdisciplinares para o 

atendimento integral a crianças e 

adolescentes sob suspeita e/ou 

confirmação de abuso e 

exploração sexual e às famílias. 

 

Remeter ao item 

1.1.1. 

Remeter ao item 1.1.1. Remeter ao item 1.1.1. 

1.1.4. Ampliação do programa 

“Escola que Protege” por RPA’s e 

reestruturação/fortalecimento do 

já existente. 

 Falta de expansão 

para todas as RPA’s e 

falta de equipe 

especializada.  

Reestruturação e 

fortalecimento do 

Programa Escola que 

Protege.  

1.1.5. Realizar atendimento 

especializado e interdisciplinar 

para agressores, em casos de 

violência sexual, em cumprimento 

de pena. 

 

 

 

 

 

 

Realização de 

atendimentos no 

CERCA. 

- Pouca discussão 

sobre a temática e 

consequentemente 

poucas ações efetivas 

e planejamento em 

rede.  

 

- Reforços de 

estereótipos 

preconceituosos e 

marginalização. 

Melhoria e criação de 

Centro de Atendimento 

aos agressores.  

 

Proposta: Ampliação e 

implementação do 

atendimento aos 

agressores nos Centros 

de Atendimento. 

1.1.6.  Inclusão do profissional de 

direito para compor equipe nos 

Centros Especializados para o 

atendimento integral as crianças e 

adolescentes sob suspeita e/ou 

confirmação de abuso e 

exploração sexual, bem como às 

suas famílias/responsáveis. 

Remeter ao item 

1.1.1. 

Remeter ao item 1.1.1. Remeter ao item 1.1.1. 



 

 

1.1.7 Instalação de novos Núcleos 

de Assistência Judiciária do 

Município por RPA para prestar 

atendimento (relacionados aos 

direitos de família) às famílias de 

Crianças e Adolescentes vítimas 

de abuso e exploração sexual. 

 Extinção do serviço de 

assistência judiciária 

da cidade do Recife. 

Reestruturação do 

atendimento através da 

Defensoria Pública do 

Estado como também a 

descentralização por 

RPA’s e ampliação do 

quadro de defensores. 

 

  



 

 

EIXO 2: DEFESA E RESPONSABILIZACAO  

Objetivo 2.1.: Assegurar a aprovação e implementação de legislação que vise à coibição dos 

crimes de abuso e exploração sexual 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

2.1.1. Constituição de grupo 

de trabalho interdisciplinar, 

objetivando realizar 

levantamento dos Projetos de 

Leis municipal que visam à 

coibição dos crimes de 

natureza sexual, avaliando-os, 

elaborando novas propostas 

e fiscalizando sua 

implementação.  

Não houve avanço. Não houve levantamento 

da legislação local muito 

menos proposição ao 

poder legislativo nesse 

sentido. 

Ratificar a criação do GT 

previsto na ação. 

2.1.2. Realização de 

Audiências Públicas na 

Câmara dos Vereadores 

buscando apoio para a 

aprovação dos Projetos de 

Leis municipal que visam à 

coibição dos casos de abuso 

e exploração sexual, em 

trâmite. 

(Consultar) 

Não houve avanço. Falta de conhecimento e 

divulgação das referidas 

audiências.  

Melhoria no fluxo de 

informação e 

divulgação das 

discussões sobre a 

temática. 

 

EIXO 2: DEFESA E RESPONSABILIZACAO  

Objetivo 2.2. – Garantir a proteção jurídica e social às crianças e adolescentes vítimas de 

abuso e exploração sexual. 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

2.2.1 Fortalecimento e 

aparelhamento dos 

Conselhos Tutelares, de 

modo que os mesmos 

possam garantir um 

atendimento especializado 

e qualificado ao público 

infanto-juvenil. 

Aquisição de sede 

própria para o 

Conselho Tutelar – 

RPA 3B 

Falta de previsão 

orçamentária que atenda 

as necessidades de 

custeio de infraestrutura 

e remuneração 

compatível com a 

atividade de seus 

membros. 

Incluir na dotação 

orçamentária os 

recursos necessários 

para aquisição de sedes 

próprias para os demais 

conselhos tutelares do 

Recife e garantia da 

infraestrutura necessária 

para o bom 

funcionamento do 

órgão.  

2.2.2.  Criar Núcleos de 

Assistência Judiciária 

especializado no 

atendimento de Crianças e 

Adolescentes vítimas de 

violência sexual e 

fortalecimento dos 

Centros de Defesa. 

Remeter ao item 1.1.7. Remeter ao item 1.1.7. Remeter ao item 1.1.7. 



 

 

 

 

 

 

EIXO 2: DEFESA E RESPONSABILIZACAO  

Objetivo 2.3.- Fortalecer o sistema municipal de notificação, acompanhamento dos casos de 
abuso e exploração sexual, integrando todos os operadores do Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescente 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

2.3.1. Formação 

continuada dos 

Conselheiros Tutelares e 

demais operadores do 

Sistema de Notificação.  

(consultar a lei do 

Conselho Tutelar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ocorreram capacitações 

inclusive na Escola de 

Conselhos. 

 

- Exigência de nível 

superior para mandato 

de conselheiro tutelar a 

partir de 2019. 

 

- Cursos de 

especialização em Direito 

da Criança e do 

Adolescente oferecidos 

pela Escola de Conselhos 

de Pernambuco. 

Falta de adesão da 

maioria dos conselheiros 

aos cursos e 

capacitações oferecidos 

pelo município, pela 

Escola de Conselhos e 

demais órgãos 

formadores. 

Garantir recursos por 

parte do município que 

aprimorem a atividade 

funcional do conselho 

tutelar. 

 

 

EIXO 2: DEFESA E RESPONSABILIZACAO  

Objetivo 2.4. – Adotar medidas coercitivas em relação ao tráfico de crianças e adolescentes. 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

2.4.1. Articular os gestores 

das cidades da Região 

Metropolitana do Recife 

para a elaboração e a 

celebração de um Termo de 

Compromisso para a 

promoção de políticas 

públicas que previnam e 

coíbam o tráfico de crianças 

e adolescentes para fins de 

exploração sexual. 

Implementação das ações 

pactuadas. 

No período próximo à 

Copa do Mundo de 

2014 foi criado um 

Comitê 

Interinstitucional de 

avaliação e 

monitoramento das 

ações governamentais 

que atuam no 

combate ao abuso e à 

exploração sexual. 

O comitê criado para a 

Copa do Mundo de 2014 

pretendia prolongar as 

suas ações no decurso do 

tempo sendo então 

chamado de Comitê 

Interinstitucional para 

Grandes Eventos e 

Grandes Obras, porém os 

encontros deixaram de 

existir assim como os 

trabalhos do comitê. 

Fomentar o 

reestabelecimento do 

Comitê 

Interinstitucional de 

Grandes Eventos e 

Grandes Obras através 

do governo estadual.  

2.4.2. Implementar o 

Código de Conduta 

Municipal para a Rede do 

setor de Turismo e serviços 

- Tem-se percebido a falta 

de visibilidade da 

Secretaria de Turismo 

com a questão do 

Intensificação de 

campanhas educativas, 

treinamento da rede 

hoteleira, padronização 



 

 

correlatos como 

instrumento de coibição à 

exploração e o turismo 

sexual de crianças e 

adolescentes com ampla 

divulgação junto ao trade 

turístico e a sociedade. 

combate ao abuso e à 

exploração sexual. 

de fluxos relacionados 

à entrada e saída de 

hóspedes. 

 

 

EIXO 2: DEFESA E RESPONSABILIZACAO  

Objetivo 2.4. – Adotar medidas coercitivas em relação ao tráfico de crianças e adolescentes. 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

2.4.3. Fortalecer 

mecanismos de controle e 

fiscalização do trafego de 

crianças e adolescentes em: 

rodovias, aeroportos, e 

terminais rodoviários e 

ferroviários.  

- Desinformação da 

população sobre o tema. 

- Campanhas informativas 

sobre a documentação 

necessária para o embarque 

com crianças 

 

- Capacitar os policiais 

rodoviários para fiscalização e 

garantia dos direitos da 

criança e do adolescente que 

transitam nas rodovias, 

portos e aeroportos.  

2.4.4. Articulação entre 

Policia Civil e Militar a fim 

de coibir o turismo sexual 

de crianças e adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

- - Falta de comunicação 

entre as polícias.  

 

- Fechamento do plantão 

noturno e finais de semana 

da Delegacia de Crimes 

Contra Crianças e 

Adolescentes. 

- Convênios de cooperação 

entre PRF, Polícia Civil e 

Polícia Militar a fim de coibir 

o turismo sexual de - crianças 

e adolescentes. 

 

Reestabelecimento do 

plantão noturno e finais de 

semana da Delegacia de 

Crimes Contra Crianças e 

Adolescentes. 

 



 

 

EIXO 3: PROTAGONISMO JUVENIL 

 

Objetivo 3.1. – Garantir nos espaços de construção, discussão, avaliação e deliberação das 
Políticas Públicas direcionadas as crianças e adolescentes, sua participação ativa e o 
aprofundamento do conceito de Protagonismo Juvenil. 

 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
3.1.1. Promoção 
para participação 
ativa de 
adolescentes nos 
processos de 
preparação e 
realização das 
Conferências 
Municipais no 
campo das políticas 
públicas setoriais, 
sobretudo nas 
Conferências de 
Direitos da Criança 
e do Adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reuniões 
marcadas, 
cumpridas em 
tempo certo; 
 
- Autonomia dos 
adolescentes nos 
fóruns; 

- Falta de 
regularidade; 
 
-Falta de recursos 
contribuiu para 
redução das ações; 

- Ampliar quantitativo 
de adolescentes para 
participação no 
processo de realização 
nas conferências 
municipais através da 
pré-conferência(lúdica). 

 

EIXO 3: PROTAGONISMO JUVENIL 

 

Objetivo 3.1. – Garantir nos espaços de construção, discussão, avaliação e deliberação das 
Políticas Públicas direcionadas as crianças e adolescentes, sua participação ativa e o 
aprofundamento do conceito de Protagonismo Juvenil. 

 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
3.1.2. Realizar 
encontros de 
discussões que 
promovam o 
aprofundamento 

- - Inexistência de 
algumas áreas que 
incentivem o 

- Descentralização 
das ações; 
 



 

 

sobre o conceito de 
protagonismo juvenil 
nos diferentes 
espaços de promoção 
de políticas públicas 
para crianças e 
adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protagonismo 
infantil; 
 
- Falta de 
socialização de uma 
publicização; 
 
- Faltam meios de 
comunicação que 
divulguem; 

- Formação 
continuada dos atores 
da rede; 
 
- Políticas públicas 
integralizadas; 

 

EIXO 3: PROTAGONISMO JUVENIL 

 

Objetivo3.2. Estimular nos espaços formados por adolescentes e jovens o debate sobre a 
prevenção e o enfrentamento a violência sexual infanto-juvenil. 

 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
3.2.1. Levantamento 
dos espaços e 
experiências 
formados por 
adolescentes e jovens 
da cidade do Recife 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Falta de 
socialização dos 
espaços; 

- Fazer levantamento; 
 
- Sensibilizar as 
secretarias para a 
importância dos 
levantamentos; 
 
- Divulgação para 
toda rede; 
 
- Parceria das 
secretaria de direitos 
humanos e juventude; 



 

 

 
 
 
 

 

EIXO 3: PROTAGONISMO JUVENIL 

 

Objetivo3.2. Estimular nos espaços formados por adolescentes e jovens o debate sobre a 

prevenção e o enfrentamento a violência sexual infanto-juvenil 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
3.2.2. Realizar debates 
sobre a prevenção e o 
enfrentamento da 
violência sexual 
infanto-juvenil nos 
espaços de 
adolescentes e jovens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - Ampliação da 
realização de debate 
sobre a prevenção e 
o enfrentamento da 
violência sexual 
infanto-juvenil nos 
espaços de 
adolescentes e 
jovens durante o ano; 
 
- Acrescentar a 
secretaria de saúde; 
 
- Promover e ampliar 
as palestras sobre o 
tema: ”Violência 
sexual infanto-juvenil” 
nas escolas, 
universidades, dentre 
outros; 

 

EIXO 3: PROTAGONISMO JUVENIL 

 

Objetivo3.2. Estimular nos espaços formados por adolescentes e jovens o debate sobre a 
prevenção e o enfrentamento a violência sexual infanto-juvenil. 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
3.2.3. Sensibilizar as 
instituições para que 
seja implementada a 
proposta de trabalhar 
com adolescentes e 
jovens a temática da 
Violência Sexual, 

 - Recursos 
insuficientes para 
participação dos 
espaços; 
 

- Incentivo da 
secretaria de 
educação em 
implementar o 
protagonismo juvenil, 



 

 

numa perspectiva de 
formar agentes 
multiplicadores de 
informação e 
transformação social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Falta de 
entendimento por 
parte do jovem em 
relação a 
importância do 
protagonismo 
infanto-juvenil; 

em sua participação, 
nos eventos afins; 
 
- Garantir apoio 
estrutural logístico e 
material numa 
perspectiva de formar 
agentes 
multiplicadores; 
 
 

 

EIXO 3: PROTAGONISMO JUVENIL 

 

Objetivo 3.3. Envolver adolescentes e jovens na efetivação do Plano de Enfrentamento a 

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Recife 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
3.3.1.  Garantir a 
participação de 
adolescentes e jovens 
nos momentos de 
monitoramento e 
avaliação do Plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Insuficiência da 
participação de 
adolescentes nos 
momentos de 
monitoramento e 
avaliação do plano; 
  

- Ampliar a 
quantidade de 
adolescentes nos 
momentos de 
monitoramento e 
avaliação do plano 
com apoio das suas 
respectivas 
secretarias; 



 

 

EIXO 3: PROTAGONISMO JUVENIL 

 

Objetivo 3.4. Garantir, através da Secretaria Municipal de Educação, a implementação efetiva 
da temática da violência sexual infanto-juvenil, na comunidade escolar, entendendo a escola 
como espaço privilegiado deformação da população infanto-juvenil 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
3.4.1. Realização de 
momentos de 
formação/reflexão 
sobre os direitos 
sexuais e reprodutivos 
nas perspectivas dos 
direitos humanos, 
protagonismo juvenil 
no enfrentamento da 
violência sexual nas 
escolas públicas e 
privadas na 
comunidade escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Insuficiência das 
capacitações; 

- Continuidade das 
capacitações; 

 

EIXO 3: PROTAGONISMO JUVENIL 

 

Objetivo 3.5. - Garantir recursos técnicos e financeiros para a formação de crianças e 
adolescente sobre o tema da violência sexual no FOSCAR.  

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
3.5.1. Assegurar a 
garantia de recursos 
para a produção de 
materiais áudio 
visual  

 
 
 
 
 

 - Falta de divulgação 
de materiais 
audiovisuais durante 
todo o ano; 

- Garantir e 
assegurar recursos 
para produção de 
material audiovisual 
durante todo o ano, 
como ação 
preventiva; 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dar visibilidade aos 
adolescentes para 
produção dos 
materiais 
audiovisuais;  

 

EIXO 3: PROTAGONISMO JUVENIL 

 

Objetivo 3.5. - Garantir recursos técnicos e financeiros para a formação de crianças e 
adolescente sobre o tema da violência sexual no FOSCAR.  

 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
3.5.2. Realização de 
encontros anuais por 
/para crianças e 
adolescentes dentro 
do FOSCAR para 
discussão da 
violência sexual no 
contexto de 
participação infanto-
juvenil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Eventos 
acontecem de forma 
esporádica;  

- Participação efetiva 
das instituições que 
estão escritas no 
COMDICA nos 
eventos do FOSCAR; 
 
- Construção de 
atividades que serão 
apresentadas no 
FOSCAR, 
fortalecendo o 
protagonismo juvenil; 
 
-Ampliação de 
encontros anuais 
para crianças e 
adolescentes para 
discussão da 
violência sexual no 
contexto de 
participação infanto-
juvenil; 



 

 

Eixo 4: PREVENÇÃO  

Objetivo 4.1. Garantir orientação às mães, pais, responsáveis, crianças, adolescentes e a 
comunidade sobre procedimentos de prevenção da violência sexual contra o público infanto-
juvenil, nas unidades de saúde 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
4.1.1. Inclusão e/ou 
fortalecimento da 
orientação preventiva 
sobre a violência 
sexual na saúde pré e 
pós-natal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Não houve 
avanço, de acordo 
com a estatística 
apresentada, visto 
que houve aumento 
na incidência do 
número de 
adolescentes 
grávidas; 

- Aumento na 
incidência de 
gravidez na 
adolescência de 10 
a 19 anos; 
 
- Faltou um trabalho 
mais pontual no 
sentido da 
prevenção da 
gravidez; 
 
- Não podemos 
avaliar atualmente 
visto que os últimos 
dados são de 2014; 

- Utilização dos 
dados do 
mapeamento da 
vigilância em saúde, 
para ver onde existe 
o maior índice de 
gravidez por distrito, 
e assim, realizar 
ações estratégicas 
de acordo com a 
demanda de cada 
distrito sanitário;  

 

Eixo 4: PREVENÇÃO  

Objetivo 4.1. Garantir orientação às mães, pais, responsáveis, crianças, adolescentes e a 
comunidade sobre procedimentos de prevenção da violência sexual contra o público infanto-
juvenil, nas unidades de saúde 

 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
4.1.2.  Mobilização 
da família para atuar 
na prevenção à 
violência sexual 
contra crianças e 
adolescentes nos 
serviços de saúde. 
 
 
 
 
 
 
 

- Houve articulação 
intersetorial entre 
saúde e educação; 

- PSE não atende 
todas as escalas 
do município; 
 
- Equipe reduzida 
do PSE; 
 
- Recurso 
insuficiente para o 
programa;  

- Ampliação do PSE 
nas escolas (Programa 
Saúde na escola); 
 
- Fortalecer/Ampliar as 
equipes do NASF, para 
atuar na prevenção; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eixo 4: PREVENÇÃO  

Objetivo 4.1. Garantir orientação às mães, pais, responsáveis, crianças, adolescentes e a 
comunidade sobre procedimentos de prevenção da violência sexual contra o público infanto-
juvenil, nas unidades de saúde 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
4.1.3. Inclusão e/ou 
fortalecimento das 
atividades de 
prevenção à violência 
sexual contra 
crianças e 
adolescentes nas 
rotinas dos serviços e 
dos profissionais de 
saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - Solicitar da secretaria 
compartilhamento das 
informações, referente 
a violência sexual; 
 
- Ampliação do NASF 
no serviço de saúde; 

 

 

 

 



 

 

Eixo 4: PREVENÇÃO  

Objetivo 4.2. Fortalecer as escolas para desenvolver ações de prevenção em relação à 

violência sexual contra crianças e adolescentes.     

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
4.2.1. Inclusão e/ou 
intensificação de 
conteúdos que tratam 
dos direitos das 
crianças e 
adolescentes, nos 
currículos escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Inclusão nos 
conteúdos 
auriculares; 

- Número 
insuficiente de 
capacitação e 
divulgação; 

- Ampliar a faixa 
etária de 0 a 17 
anos, intensificando 
os conteúdos que 
tratam dos direitos 
da criança e 
adolescentes; 
 
- Capacitação para 
os professores em 
relação aos direitos 
da criança e 
adolescentes; 

 

Eixo 4: PREVENÇÃO  

Objetivo 4.2. Fortalecer as escolas para desenvolver ações de prevenção em relação à 

violência sexual contra crianças e adolescentes.     

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
4.2.2. Realização de 
ações de prevenção 
em relação à 
violência sexual 
contra crianças e 
adolescentes dentro 
das unidades 
educacionais 
 
 
 
 
 
 

- Ampliação do 
programa bolsa 
família para todos 
os alunos; 

- Falta do fluxo 
padronizado de 
atendimento para 
rede; 
 
- Falta de 
conhecimento do 
papel de cada um em 
relação ao fluxo; 

- Elaboração de um 
fluxo único de 
atendimento para 
rede; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eixo 4: PREVENÇÃO  

Objetivo 4.2. Fortalecer as escolas para desenvolver ações de prevenção em relação à 

violência sexual contra crianças e adolescentes.     

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
4.2.3. Ações 
educativas 
permanentes e 
contínuas que 
promovam o diálogo 
e aprofundamento 
sobre relações e 
identidade de gênero, 
sexualidade, direito 
sexual e reprodutivo 
de crianças e 
adolescentes nas 
unidades 
educacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Já estão sendo 
trabalhados a 
temática nas várias 
unidades 
educacionais; 

- Desconhecimento 
da temática (gênero, 
sexualidade, direito 
sexual); 

- Ampliar as 
palestras, roda de 
diálogo nas 
escolas; 
 
- Formar agentes 
multiplicadores para 
trabalhar nas 
comunidades; 
 
- Ampliar a 
discussão a nível 
de conhecimento 
temático; 

 



 

 

Eixo 4: PREVENÇÃO  

Objetivo 4.3.  - Esclarecer e/ou fortalecer a comunidade e a sociedade em geral sobre os 

fatores de risco que propiciam a violência sexual contra  

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
4.3.1. Promoção de 
Campanhas 
sistemáticas de 
prevenção e 
mobilização da 
comunidade e 
sociedade em geral 
na temática da 
violência sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Já existe a 
realização dessas 
campanhas; 

- Só existem as 
campanhas 
contínuas em 
grande grupo; 

- Ampliar as 
campanhas a serem 
realizadas de forma 
contínua durante o 
ano; 

 

Eixo 4: PREVENÇÃO  

Objetivo 4.3.  - Esclarecer e/ou fortalecer a comunidade e a sociedade em geral sobre os 

fatores de risco que propiciam a violência sexual contra  

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
4.3.2. Realização de 
ações continuadas 
aos operadores da 
cultura e do turismo 
enfocando a 
prevenção à 
violência sexual 
contra crianças e 
adolescentes. 
 
 
 

- Realização das 
campanhas em 
conjunto com as 
secretarias; 

- Após identificação 
nas estradas estaduais 
e federais não existem 
acompanhamento dos 
casos; 

- Ação conjunta 
com a polícia 
militar e polícia 
rodoviária federal; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eixo 4: PREVENÇÃO  

Objetivo 4.3.  - Esclarecer e/ou fortalecer a comunidade e a sociedade em geral sobre os 

fatores de risco que propiciam a violência sexual contra  

Ação Avanço Fragilidade Proposta 
4.3.3. Campanhas 
prévias nos meios de 
comunicação, como 
forma de prevenir a 
exploração sexual, 
visando à Copa do 
Mundo de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ações foram 
realizadas; 

- Falta de 
investimento para 
potencializar as 
ações; 

 

 

 



 

 

EIXO 5: FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

Objetivo 5.1.  – Qualificar profissionais por meio de formação continuada para o atendimento 

e enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil. 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

5.1.1.  Formações 

continuada dos 

profissionais de 

educação, saúde e 

assistência social para 

garantia de um 

atendimento 

especializado as crianças 

e adolescentes 

vitimizadas. 

 

 

O maior número de 

notificações 

decorrente das 

formações desses 

profissionais. 

- Os tabus, as ideias 

sociais, os dogmas 

religiosos que trazem a 

carga de preconceito e 

engessa a capacidade e a 

sensibilidade dos 

profissionais nas suas 

formações continuadas.  

 

- Pouco tempo na rotina 

profissional para outras 

formações. 

Mais formações e 

capacitações, não só 

sobre vítimas e abusos, 

mas também sobre 

classe, raça e gênero, 

5.1.2. Sensibilização aos 

profissionais da área de 

comunicação na 

temática da violência 

sexual contra crianças e 

adolescentes. 

Iniciativas não-

governamentais tem 

contribuído para o 

debate da 

problemática. 

Campanhas pouco 

consistentes e de pouca 

divulgação nas mídias. 

- Articular profissionais 

que trabalham nessa 

área com profissionais 

da mídia para divulgação 

de dados, campanhas e 

aspectos relevantes do 

debate da violência 

sexual. 

 

- Melhores condições 

salariais e de trabalho. 

5.1.3.  Formação 

Continuada dos 

profissionais das áreas 

de defesa e 

responsabilização para 

lidar com as diversas 

situações de violência 

sexual contra crianças e 

adolescentes. 

Não houve avanços. A formação profissional 

que muitas vezes estão 

ancoradas em ideais 

particulares e não são tão 

sensíveis as questões da 

própria violência. 

Um momento mensal de 

formação, envolvendo 

debates sobre classe, 

raça e gênero, 

5.1.4.  Formação 

continuada para os 

Conselheiros Tutelares. 

 

 

 

 

 

 

 

Não houve avanços. Vínculos dos 

conselheiros(as) com 

membros da família na 

qual a violência acontece, 

agressores, com as 

vítimas. 

Esse medo faz com que 

essa formação aconteça 

mais não consiga ser 

efetivada. 

Fazer rodízio dos 

conselheiros(as) para 

que haja maior liberdade 

para realização e 

efetivação dos 

conhecimentos 

propostos na formação. 

 

 

 



 

 

EIXO 5: FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

Objetivo 5.2.  - Viabilizar espaços de formação e desenvolvimento da capacidade crítica para 

crianças, adolescentes, jovens e familiares quanto a seus direitos e no que diz respeito a 

violência sexual. 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

5.2.1.  Realização de 

oficinas com estudantes 

e seus familiares em 

escolas e creches da rede 

pública e privada 

contemplando as 6RPA´s 

sobre a prevenção e o 

enfrentamento a 

violência sexual. 

As famílias estão 

sendo convidadas 

para os debates 

sobre o tema na 

escola. Apesar de 

ser um número 

pequeno de 

famílias e oficinas 

A abordagem e a linguagem 

não é acessível para a família. 

Oficinas com linguagem 

mais apropriada e com 

temáticas condizentes a 

realidade. 

5.2.2. Realização de 

oficinas sobre a temática 

de prevenção à violência 

sexual com os 

representantes de 

entidades estudantis e 

comunitárias do 

município do Recife. 

Não houve 

avanços. 

- Pouca participação da 

sociedade civil na realização 

de oficinas. 

 

- Pouca divulgação, 

dificuldade de sensibilização 

da importância desse 

momento.  

 

- Linguagens e temas 

descontextualizados, 

linguagem técnica. 

Propostas de oficinas 

mais implicadas com o 

contexto, com 

linguagem mais 

acessível, abordagem 

adequada e a 

sensibilização e 

divulgação da temática. 

 

EIXO 5: FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

Objetivo 5.3.  – Qualificar profissionais e dirigentes de ONG´S e gestores municipais 

envolvidos no atendimento a crianças e adolescentes no enfrentamento à violência sexual 

infanto-juvenil 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

5.3.1.  Realização de 

atividades formativas 

com dirigentes e 

profissionais de ONG’s 

de atendimento às 

crianças e adolescentes. 

 

Não houve avanços Os dirigentes apresentam 

pouca disponibilidade e 

aceitação desta temática, 

de formação que se 

voltem para questões de 

gênero, raça e classe. 

Resistência em participar 

de formações. Gestores 

conservadores, 

profissionais com ideias 

distantes da política. 

Articular mensalmente 

um debate sobre 

questões, formações, 

oficinas com dirigentes e 

profissionais. 

5.3.2.  Realização de 

atividades formativas 

com gestores municipais 

envolvidos no 

atendimento a crianças e 

adolescentes. 

As escolas 

apresentam mais 

ações voltadas ao 

tema, indicando 

maior implicação dos 

Gestores conservadores 

em sua maioria, pouca 

disponibilidade e 

sensibilização para as 

questões da violência 

sexual. 

Formações mensais com 

debates e oficinas, com 

temas referentes a 

violência sexual e temas 

transversais (gênero, 



 

 

gestores e mais ações 

realizadas por eles. 

classe e raça, por 

exemplo.) 

EIXO 5: FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

Objetivo 5.4.  – Qualificar profissionais da área de turismo sobre a temática da violência e 

exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

5.4.1.  Formação 

continuada para 

profissionais da área de 

turismo. 

 

 

 

Não houve 

avanço. 

Faltou investimento na 

área de formação 

continuada, voltada ao 

turismo sexual contra a 

criança e adolescente. 

Implantar um programa de 

formação continuada através de 

parcerias público/privada com 

participação do terceiro setor 

que envolvam: a mídia, os 

hotéis, os taxistas e todos os 

que se envolvem com o turismo. 

5.4.2.  Sensibilização dos 

operadores e 

profissionais que 

integram a Rede de 

turismo na temática da 

Violência e Exploração 

Sexual. 

Não houve 

avanço. 

Começa pela falta de 

investimento, falta de 

participação do próprio 

conselho. Exemplo: Copa 

do mundo, onde o 

COMDICA foi ausente no 

momento em que todos os 

atores foram chamados. 

Fortalecer a rede da assistência 

social, com maior participação 

do terceiro setor, do que se diz 

respeito a elaboração de 

projetos que visem a prevenção 

e a qualificação profissional e 

atividades lúdicas. 

 

EIXO 6: COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo 6.1.  – Ampliar a visibilidade da problemática e das ações de prevenção e 

enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

6.1.1. Identificação e 

divulgação das ações de 

enfrentamento à violência 

sexual contra crianças e 

adolescentes realizadas no 

município. 

 

 

 

Palestra realizada pelo 

conselho tutelar nas escolas 

municipais e estaduais. 

Importância da reunião de 

rede feita pelo CREAS, GT de 

risco e SEPOD, onde 

trocamos informações sobre 

os casos e os 

encaminhamos. O trabalho 

do CERCA e escola que 

protege na área. 

Pouca divulgação nas 

mídias, escolas e 

associações. O apoio 

do município a criança 

e a família que foi 

vítima de violência 

sexual. Pouca oferta 

para adolescentes 

(exemplos: jovem 

aprendiz, estágios.) 

Divulgação em 

mídias, escolas 

associações e 

ONGs 

6.1.2. Ações de 

enfrentamento à violência 

sexual contra crianças e 

adolescentes articuladas e 

mobilizadas no município. 

SEAS – Serviço especializado 

em abordagem social. 

Falta de estrutura das 

redes no serviço 

social. 

Estruturação das 

redes. 

6.1.3. Promoção de 

campanhas e materiais 

educativos de sensibilização 

para o enfrentamento à 

violência sexual contra 

crianças e adolescentes em 

datas especiais, bem como de 

Não houve avanço. Falta de promoção de 

campanhas e 

materiais educativos 

de sensibilização para 

o enfrentamento à 

violência sexual. 

Não houve 

propostas. 



 

 

caráter permanente, em 

locais estratégicos. 

 

EIXO 6: COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo 6.2.  – Sensibilizar profissionais e estudantes de comunicação em relação à temática 

da violência sexual contra crianças e adolescentes  

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

6.2.1.  Promover fóruns 

temáticos com os 

profissionais e estudantes 

de comunicação em 

relação à temática da 

violência sexual contra 

crianças e adolescentes. 

Não houve avanços. Não houve fragilidades. Não houve propostas. 

6.2.2.  Articulação e 

mobilização da mídia para 

veiculação de reportagens 

voltadas para a temática 

da Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes. 

Não houve avanços. Não houve fragilidades. Que seja escolhido um 

representante para 

articulação e mobilização 

da mídia para veiculação de 

reportagens sobre violência 

sexual contra crianças e 

adolescentes. 

 

EIXO 6: COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo 6.3 – Promover e contribuir para o monitoramento da mídia em relação à temática da 

violência sexual contra crianças e adolescentes 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

6.3.1.  Construção de uma 

política de comunicação 

que realize a promoção e 

contribua para o 

monitoramento da mídia 

em relação à temática da 

violência sexual contra 

crianças e adolescentes. 

Não houve avanço, por 

não ter sido construída a 

política de comunicação. 

Não há fragilidade em 

algo que não teve a sua 

construção 

Maior envolvimento das 

entidades das 

comunidades com 

espaço para palestras e 

maior e melhor 

divulgação através de 

redes sociais. 

6.3.2.  Articular parcerias 

com universidades e 

organizações para a 

promoção do 

monitoramento da mídia 

em relação à temática da 

violência sexual contra 

crianças e adolescentes. 

Não houve essa 

articulação 

Somente o COMDICA 

ser o órgão responsável 

por esse 

monitoramento. 

Fazer com que todas as 

organizações, 

institucionais ou não, 

que trabalharem com 

crianças e adolescentes, 

façam o monitoramento. 

6.3.3.  Realização de 

atividades de 

monitoramento da mídia 

em relação à temática da 

violência sexual contra 

crianças e adolescentes. 

Não houve. Apenas um órgão que 

faz o monitoramento. 

Não houve proposta. 



 

 

 

 

EIXO 6: COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo 6.4 – Fortalecer articulações municipais governamentais e não-governamentais, bem 

como articulações do Município junto às redes estaduais, no enfrentamento à violência sexual 

contra crianças e adolescentes 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

6.4.1.  Garantir a 

participação nos 

espaços, como o Fórum 

DCA Recife, Redes de 

Atendimento por RPA e 

outros espaços. 

Não houve avanço. Não houve 

fragilidade. 

- Garantir maior participação 

dos adolescentes nesses 

eventos. 

 

- Garantir o deslocamento e 

alimentação nesses eventos. 

6.4.2.  Estimular a 

participação do Fórum 

DCA Recife e Redes de 

atendimento nos 

espaços da política da 

criança e do adolescente 

a nível municipal e 

estadual. 

Não houve avanço.  Dentro de um projeto 

de 10 anos, faltando 

apenas 3 para o 

término só foi 

realizada uma ação. 

Incentivo a participação dos 

Fóruns DCA, em discurso 

com a rede. 

6.4.3.  Construir uma 

agenda de ações 

articuladas entre os 

conselhos setoriais e 

secretarias municipais 

para efetivar as políticas 

públicas setoriais 

voltadas às crianças e 

adolescentes. 

Não houve avanço. Não houve 

fragilidade. 

- Garantir a participação de 

representantes que possam 

decidir/deliberar em nome de 

seu órgão. 

 

- Realizar reuniões periódicas 

para debate das ações de 

combate a violência. 

6.4.4.  Formação de um 

comitê Intersetorial de 

gestão do Plano 

Municipal de 

Enfrentamento à 

Violência Sexual Contra 

Crianças e Adolescentes. 

Não houve resposta. Não houve resposta. Não houve resposta. 

 

  



 

 

EIXO 6: COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo 6.5 – Publicar e disseminar o Plano Municipal junto a órgãos governamentais e não-

governamentais envolvidos com a temática da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes. 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

6.5.1.  Produção e 

lançamento do Plano 

Municipal. 

Não houve avanço. Não podendo avaliar se 

não houve. 

Haver um lançamento e 

que possamos estar 

apropriados ao plano 

municipal do mesmo, 

tendo as instituições 

verdadeiro acesso. 

6.5.2.  Divulgação do 

Plano Municipal de 

Enfrentamento à 

Violência Sexual Contra 

Crianças e Adolescentes 

nas seis redes das RPAs. 

Pouco avanço. Não houve divulgação 

suficiente do plano 

municipal, comprovado 

pelo aumento da 

violência e exploração 

sexual. 

Divulgação permanente 

levando a sociedade a 

obter consciência da 

exploração sexual contra 

as crianças e 

adolescentes. 

6.5.3.  Criação do site do 

COMDICA 

Foi criado. Necessita de mais 

informações. 

Criar um link que seja 

ligado com os órgãos 

públicos, ONGs e 

também com as 

Secretarias. 

 

EIXO 6: COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo 6.6 - Avaliar impactos e resultados das ações de mobilização no enfrentamento da 

violência sexual contra crianças e adolescentes 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

6.6.1.  Elaboração e 

implantação de 

instrumentais avaliativos 

processuais que auxiliem 

na avaliação dos 

impactos da mobilização 

e divulgação do tema da 

violência sexual contra 

crianças e adolescentes 

na sociedade. 

Não houve, devido estar 

acontecendo agora o 1° 

seminário. 

Falta de conclusões, 

articulações e prioridade 

de avaliação. 

Mais prioridade nas 

avaliações. 

6.6.2.  Aplicação do 

sistema avaliativo 

Não houve. Falta de informação. Haver mais. 

 

 

  



 

 

EIXO 7: ORÇAMENTO 

Objetivo 7.1. : Promover ações que garantam do ponto de vista orçamentário a execução do 

Plano de Enfrentamento à Violência Sexual, contribuindo com a racionalidade e eficiência da 

administração pública 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

7.1.1.  Mapeamento e 

identificação dos programas, 

projetos e recursos públicos 

previstos (PPA, LDO E LOA) 

para a realização das ações 

de enfrentamento da 

violência sexual. 

 

 

 

 

 

 

- Não há discussão 

sobre orçamento 

no âmbito do 

conselho. 

Falta de 

explicitação / 

clareza no 

orçamento 

municipal, de ações 

voltadas ao 

enfrentamento do 

abuso e exploração 

sexual.   

As secretarias devem mandar parta o 

conselho seus planos orçamentários 

anuais, voltados para o enfrentamento 

ao abuso e exploração sexual.(Imediato, 

neste ciclo orçamentário)  

Incidir pela definição de percentual 

mínimo na Lei Orçamentária municipal, 

para o enfrentamento do abuso e 

exploração sexual.(Prazo até 2020) 

Definir percentual mínimo do 

COMDICA, para o enfrentamento do 

abuso e exploração sexual. 

(Imediatamente após o diagnostico) 

7.1.2.  Realização de 

audiências públicas anuais na 

Câmara Municipal de Recife 

para discutir as ações de 

garantia de políticas públicas 

para o enfrentamento da 

violência sexual contra 

crianças e adolescentes em 

Recife. 

- Fragilidade nas 

articulações entre o 

COMDICA, Câmara 

Municipal entre 

outros atores 

sociais e políticos.  

Criar uma comissão dentro do 

COMDICA para o planejamento, 

articulação e realização de audiências 

públicas. (Uma audiência imediata, antes 

da aprovação PPA, LDO e LOA) 

7.1.3.  Participação ativa na 

elaboração das leis 

orçamentárias (PPA, LDO E 

LOA), buscando garantir 

dotação orçamentária no 

OCA para a execução das 

ações do Plano Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Não há discussão 

sobre orçamento 

no âmbito do 

conselho e na 

comissão 

especifica. 

 

- Falta de 

explicitação / 

clareza no 

orçamento 

municipal, de ações 

voltadas ao 

enfrentamento do 

abuso e exploração 

sexual.   

- As secretarias devem mandar para o 

conselho seus planos orçamentários 

anuais, voltados para o enfrentamento 

ao abuso e exploração sexual.(Imediato, 

neste ciclo orçamentário) 

- Exigir o pleno funcionamento da 

comissão de orçamento/finanças 

(desconsiderar a criação do GT 

proposto) 

- Garantir a participação capacitação 

especifica para os conselheiros/rede, 

voltado ao orçamento público. 

(Permanente / até 2020) 

- Promover seminário anual para dar 

conhecimento a sociedade para que 

haja a discussão do orçamento público 

voltado ao enfrentamento e abuso da 

exploração sexual.  

- Ter uma incidência do Conselho, junto 

aos poderes públicos municipais, 

Executivo e Legislativo, para que as 

ações de enfrentamento sejam 

explicitadas no orçamento.  

 



 

 

EIXO 7: ORÇAMENTO 

Objetivo 7.1. : Promover ações que garantam do ponto de vista orçamentário a execução do 

Plano de Enfrentamento à Violência Sexual, contribuindo com a racionalidade e eficiência da 

administração pública 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

7.1.4. Mobilização de 

recursos financeiros 

junto à iniciativa 

privada e a sociedade 

em geral, para o 

fortalecimento do 

Fundo Municipal da 

Criança e do 

Adolescente (FMCA) 

 

 

- Ausência de uma estratégia de 

comunicação / mobilização de 

recursos.  

Criar campanhas virtuais, 

com ampla divulgação, do 

beneficio fiscal para doação 

ao fundo municipal da 

criança e do adolescente, 

potencializado o uso das 

redes sociais, inclusive 

explorando os espaços da 

gestão municipal na TV, e 

nos meios de comunicação 

em Geral. (Desconsiderando 

a criação do site proposto / 

fortalecendo os canais já 

existentes) (comissão de 

comunicação/ permanente)  

7.1.5. Ampliação de 

recursos orçamentários 

oriundos do tesouro 

municipal para realizar 

ações de enfretamento 

à violência sexual 

contra 

Crianças e adolescentes 

do Recife.  

 

 

 

 

 - Não há discussão sobre 

orçamento no âmbito do 

conselho e na comissão 

especifica.  

Falta de explicitação / clareza no 

orçamento municipal, de ações 

voltadas ao enfrentamento do 

abuso e exploração sexual.   

- Desconhecimento dos 

segmentos envolvidos quanto ao 

que está destinado no orçamento 

municipal para o enfrentamento 

da exploração sexual.  

- Incidir pela definição de 

percentual mínimo na Lei 

Orçamentária municipal, para 

o enfrentamento do abuso e 

exploração sexual. (Prazo até 

2020) 

- Reafirmar a proposta de 

redação: Garantir e 

ampliar.(...)  

 

7.1.6. Monitoramento 

da execução 

orçamentária das 

ações, programas e 

projetos voltados para 

o enfrentamento à 

violência sexual de 

crianças e adolescentes. 

 

 Não há discussão sobre 

orçamento no âmbito do 

conselho e na comissão 

especifica.  

Falta de explicitação / clareza no 

orçamento municipal, de ações 

voltadas ao enfrentamento do 

abuso e exploração sexual. 

Desconhecimento dos 

segmentos envolvidos quanto ao 

que está destinado no orçamento 

municipal para o enfrentamento 

da exploração sexual 

- Exigir o pleno 

funcionamento da comissão 

de orçamento/finanças, em 

articulação com a comissão 

sócio pedagógica.  

(desconsiderar a criação do 

GT proposto) (prazo imediato 

e permanente) 

- Garantir a participação 

capacitação especifica para 

os conselheiros/rede, voltado 

ao orçamento público. 

(Permanente / até 2020) 

 

  



 

 

EIXO 8: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL 

Objetivo 8.1. : Realizar o monitoramento e a avaliação do Plano Municipal de forma 

participativa. 

Ação Avanço Fragilidade Proposta 

8.1.1.  Realizar 

monitoramento 

permanente do Plano. 

 

 

 

 

 

 

 

- Ausência de estratégia / 

plano de monitoramento 

e avaliação.  

- Reafirmar que o monitoramento seja 

realizado, por meio de encontros 

trimestrais e/ou extraordinários para o 

acompanhamento das ações do plano. 

(Prazo permanente 2020) 

- Criar GT envolvendo comissões sócio 

pedagógica, de finanças e equipe 

técnica para definir uma sistemática de 

monitoramento e avaliação do plano. 

(2017) 

- Avaliar a criação do comitê municipal 

em defesa da vida de crianças e 

adolescentes, referente ao disposto no 

item 2 C do documento que trata das 

atribuições deste e as sobreposições 

de papeis originárias do Conselho.  

(imediato) 

8.1.2.  Realizar 

avaliação anual do 

Plano Municipal de 

Enfrentamento à 

Violência Sexual 

Contra Crianças 

Adolescentes. 

 

 

 

 

- Ausência de estratégia / 

plano de monitoramento 

e avaliação. 

- Definir o período anual de avaliação 

preferencialmente, antecedendo o 

ciclo orçamentário. (2018) 

- Criar GT envolvendo comissões sócio 

pedagógica, de finanças e equipe 

técnica para definir uma sistemática de 

monitoramento e avaliação do plano. 

(imediato) 

- Avaliar a criação do comitê municipal 

em defesa da vida de crianças e 

adolescentes, referente ao disposto no 

item 2 C do documento que trata das 

atribuições deste e as sobreposições 

de papeis originárias do Conselho.  

(imediato) 

8.1.3.  Construir o 

diagnóstico da 

situação de violência 

sexual contra crianças 

e adolescentes da 

cidade do Recife. 

 

 

 

 

- Atuação pela oferta de 

serviços e não pela 

demanda da sociedade. 

Subnotificação. 

- Articular GECRIA/UFPE, observatório 

das famílias, escola de 

conselhos/UFRPE para pensar um 

modelo de diagnóstico sobre o abuso 

e exploração sexual em recife. 

(Considerar o envolvimento de 

instituições de ensino superior 

privadas) (prazo 2017) 

 

- Promover consultas/debates 

públicos para a composição do 

diagnóstico. (prazo 2018 a 2020) 
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Anexo 01 – Registro Fotográfico 

 

 

 

 

  


