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RESUMO
ROCHA, Jocilene Ribeiro. EVIDÊNCIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES: CENÁRIO DE UM CONSELHO TUTELAR NA ZONA LESTE
DE MANAUS, 2016. x f. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Centro Universitário
Luterano de Manaus.
A violência contra crianças e adolescente tem ganhado destaque entre as pesquisas, e tem sido
identificada como um problema de saúde pública, ameaçando ambos os sexos, tais fatos
ocorrem frequentemente dentro do ambiente familiar e a insegurança causada pode
desencadear danos permanentes ao menor. Visando a proteção das crianças e adolescentes,
tem-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tem como principal objetivo o
caráter protetiva, todavia surgiu a necessidade de um órgão que zelasse, pelos princípios do
estatuto, entrando em cena o Conselho Tutelar que acompanha o menor com um olhar
específico nas necessidades básicas. Desta forma o Objetivo do estudo. Avaliar o atendimento
do Conselho tutelar na zona leste de Manaus - AM, no período de fevereiro a novembro
Avaliar a incidência de casos de violência contra crianças e adolescente; Relacionar o sexo e
faixa etária da criança e adolescente; Relatar os direitos violados das crianças e adolescente;
Relatar a conduta do conselho tutelar. Através de análise dos registros de casos notificados.
Pesquisa de campo com caráter exploratório, quantitativo, com técnica de documentação e
implementação de um instrumentos de coleta de dados estabelecido. Para cumprimento do
objetivo constituiu-se uma amostragem de 366 instrumentos de notificação. Os resultados de
nossa pesquisa mostraram que as agressões atingem ambos os sexos, com prevalência no sexo
masculino; correlacionando a faixa etária ao sexo nota-se que até o fim da idade escolar os
meninos são mais violentados, já na adolescência esse quadro se inverte e as meninas são as
mais vitimadas. Os conselhos atuam nas atividades de notificações, advertências,
aconselhamento, acompanhamento retirada da criança do lar dentre outros. Sobre o Conselho
Tutelar observamos uma desordem nos instrumentos de coleta de dados de atendimentos, uma
vez que, encontramos casos sem resolutividade, registros incompletos e ilegíveis. Por tanto,
faz-se necessário o apoio dos órgãos superiores, municipais, investindo em recursos humanos,
na capacitação e educação continuada de conselheiros em busca de melhorias para o
município.
Palavras-chaves: Conselho Tutelar, Violência, Criança, Adolescente.

ABSTRACT
ROCHA, Jocilene Ribeiro. VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND ADOLESCENTS:
LISTING OF THE RECORDS OF A MANAUS TUTOR COUNCIL, 2016. x f. Course
Completion Work (CBT). Lutheran University Center of Manaus.

Violence against children and adolescents has gained prominence among the surveys, and has
been identified as a public health problem, threatening both sexes, such events occur
frequently within the family environment and the insecurity caused can trigger permanent
harm to the child. Aiming at the protection of children and adolescents, we have the Statute of
the Child and Adolescent (ECA), whose main objective is the protection, but there was a need
for a body to ensure, by the principles of the statute, entering into the scene Guardianship
Council accompanying the minor with a specific look at basic needs.
In this way the purpose of the study. Evaluate the attendance of the Guardianship Council in
the eastern part of Manaus - AM, in the November Period Evaluate the incidence of violence
against children and adolescents; to relate the gender and age range of the child and
adolescent; Report the violated rights of children and adolescents; Report the conduct of the
tutelary council. Through analysis of notified case records. Exploratory field research,
quantitative, with documentation technique and implementation of an established
questionnaire. A sample of 366 medical records was used to achieve this objective. The
results of our research showed that the aggressions reach both sexes, with prevalence in
males; correlating the age range with sex it is noticed that until the end of the school age the
boys are more violated, already in adolescence this picture is inverted and the girls are the
most victimized. The councils act in the activities of notifications, warnings, counseling, and
follow-up of the child from the home among others. Regarding the Guardianship Council we
observed a disorder in the instruments of data collection of attendances, since, we found cases
without solvency, incomplete and illegible records. Therefore, it is necessary the support of
the superior, municipal organs, investing in human resources, in the training and continuous
education of councilors in search of improvements for the municipality.
Keywords: Guardianship Council, Violence, Child, Adolescents
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1. INTRODUÇÃO

A violência contra crianças e adolescentes é uma questão de saúde pública de grande
relevância pelo impacto que pode causar danos aos processos de desenvolvimento dos
envolvidos (Borges; et al Dell’Aglio, 2012).
Além disso, a violência é um processo histórico-social e está diretamente relacionada
ao campo da saúde, na medida em que esta área tem a função de elaborar estratégias de
prevenção, para promover a saúde da população (Minayo,et all 2007).
A violência foi definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) como o
“uso intencional da força ou” poder em uma forma de ameaça ou efetivamente, contra si
mesmo, outra pessoa ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grandes probabilidades
de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações.
Tal fato é possível de ser visto nas agressões físicas e nos maus-tratos de ordem
psicológica, remanescentes da cultura que se entende como castigos ou punições corporais e a
desqualificação moral ou a humilhação da criança e do adolescente como recursos de
socialização e práticas educativas. Deste modo, as dimensões físicas, sexuais e psicológicas
mostram-se extremamente interligadas à violência (OMS, 2002).
Relatos mostram que as crianças e adolescentes vítimas de violência são acometidas
por pessoas com grau de parentescos muito próximos dos menores na maioria dos casos, uma
vez que, os fenômenos ocorrerem geralmente no âmbito familiar, sendo este um fato difícil de
identificar sem que haja denuncia, (BARROS; FREITAS, 2015). O autor citado relata que a
subnoticação dos casos ainda é muito grande, o medo, a vergonha, a vulnerabilidade são
fatores citados pelas vítimas que já sofreram violência.
Podemos nos indagar sobre os motivos que levam os pais ou os adultos responsáveis
pelo cuidado, educação e bem-estar de suas crianças e adolescentes a não cumprirem o seu
papel e, além disso, a serem eles próprios os agentes da violência contra os filhos.
Azevedo e Guerra (2005) consideram que a violência intrafamiliar que atinge crianças
e adolescentes cometidas por seus pais, membros da família extensa ou pelos responsáveis
revela uma transgressão dos adultos, porque, além de não cumprirem o dever de proteger e
promover os direitos de suas crianças e adolescentes, são eles próprios os agentes da
violência.
Diz-se nos dias de hoje que as crianças e os adolescentes de alguma forma em algum
momento da vida, já sofreram ou presenciaram algum episódio de violência, tornando esse
problema de grande relevância para os setores de saúde educação dentre outros, uma vez que
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no campo da saúde esse fenômeno pode marcar de forma negativa e levar sequelas para o
resto da vida contribuindo para uma sociedade doente (PEREIRA et al., 2013).
No ano de 1990 houve um movimento histórico e revolucionário para sociedade, data
que marca o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) entrou em vigor, apresentando a
proposta de substituição do modo punitivo do código de menores por uma condição protetora
para o menor (MCHINSKI; LIMA, 2002).
O conselho tutelar é um órgão criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com
o dever de prevenir a violação dos direitos dos menores, a população ainda demonstra pouco
conhecimento acerca de suas atribuições e sua atuação dentro do município, bem como a
compreensão na contribuição da mesma para com o Conselho Tutelar (MILANI;
LOUREIRO, 2008).
Os mesmos autores discorrem sobre a autonomia deste órgão no município, bem como
de seus participantes, ressalta ainda a importância deste no trabalho a proteção das crianças e
adolescentes de forma integral, com zelo pelos direitos dos menores.
Sua fonte de autoridade pública é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente e está
sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O
Conselho Municipal tem a função de controlar as políticas públicas municipais voltadas à
criança e ao adolescente, zelando para que sejam cumpridos os princípios da Convenção e do
Estatuto.
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2. JUSTIFICATIVA
A realização desta pesquisa é de suma importância para conhecermos o trabalho do
Conselho Tutelar sua funcionalidade e contribuição na proteção ao menor, bem como, os tipos
de denúncias que recebem.
Embora, o estabelecimento do Conselho Tutelar não seja um setor de saúde, nem se
constitui como local de profissionais da área, o mesmo está diretamente ligado à saúde e bemestar da criança e adolescente, sendo este um dos focos da enfermagem o cuidado integral da
saúde da criança e adolescentes.
Diariamente os Conselhos Tutelares recebem denúncias acerca da violação dos
direitos do menor, no entanto, ainda há um enorme número de subnotificações de casos, bem
como a falha no processo de cuidar e conduzir os casos notificados.
A condução inadequada de casos de violência contra o menor pode gerar
consequências irreversíveis para o mesmo, desta forma, observa-se a necessidade de reflexão
acerca do cuidado com o menor com olhar holístico buscando conhecer o papel do Conselho
Tutelar neste cenário.
As informações documentadas em instrumentos de notificações. Conselho Tutelar
são de extrema importância para resolução dos casos, desta forma, o registro correto e
também padronizado do Conselho Tutelar local, de modo a diminuir as incoerências, dando
maior credibilidade, consistência e visibilidade ao trabalho realizado pelos conselheiros.
A pesquisa justifica-se também, porque o trabalho do Conselho Tutelar constitui o
início de um processo de averiguação, cuidado com os menores, familiares e coletividades.
Assim como dão visibilidade das práticas conduzidas pelos conselheiros, servindo de
fonte de consulta para pesquisas, e arquivos que dão subsídio à justiça caso seja necessário.
É imprescindível que os Conselhos Tutelares e conselheiros, tenham ciência da
importância do atendimento feito pelos mesmos, para que as façam com perceptibilidade, sem
rasuras e com todas as informações relevantes para notificação do caso, zelando sempre pela
proteção do menor.
Considera-se fundamental que se realize estudos acerca da temática, para
conhecimento da realidade, segurança e proteção do menor e subsidiando melhorias na saúde
da criança e adolescente. Uma vez que, as literaturas abordam sites, portais sobre os direitos
da criança e adolescentes, porém documentos como artigos que discutam a importância do
Conselho Tutelar como integrante do cuidado ao menor é escasso.
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Desta forma acredita-se que a pesquisa vai somar para a grande relevância da saúde
integral da criança e adolescente embasado no Estatuto principalmente por trazer a realidade
do atendimento do Conselho Tutelar da zona leste de Manaus-Am.

Contextualizações da Situação Problema e Questões Norteadoras
Apesar de termos conhecimentos dos direitos da criança e adolescente, sendo este um
dever do estado e de toda comunidade sua importância e embasamentos em leis documentadas
em estatutos, portaria e outros, bem como das penalidades para os que violam os direitos dos
menores, tem-se observado através da mídia, pesquisas e até mesmo no ambiente de trabalho
(assistência à saúde), que os menores ainda são vítimas de violências das mais variadas
formas dentre estas se encontra a negligência, abuso sexual, violência física, psicológica
dentre outras.
Pensando na proteção do menor e fiscalização dos seus direitos foi instituído um
órgão municipal para que pudesse estar junto a população e órgãos judiciais zelando pelo
menor.
Entendendo o contexto que a criança e o adolescente estão inseridos e sua
vulnerabilidade é importante ressaltar a responsabilidade que o Conselho Tutelar exerce
dentro do município, reiterando- o de suas obrigações bem como da comunidade, instituições
de saúde e educação. Essa problemática motivou a busca de respostas para as seguintes
questões que nortearam o presente estudo:
Qual a atuação do Conselho tutelar de Manaus - AM?
Qual o sexo, a faixa etária das crianças e dos adolescentes? Quais os direitos violados
da crianças e do adolescentes?
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral


Avaliar a violência contra crianças e adolescentes de um conselho tutelar de
Manaus – AM.

3.2 Objetivos Específicos



Relacionar o sexo e faixa etária da criança e adolescente;
Relatar os direitos violados das crianças e adolescente;



Relatar a atuação do conselho tutelar.
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Avanços Históricos Dos Direitos Das Crianças E Adolescentes Outrora a infância não
recebia atenção especializada, não se entendia a peculiaridade das fases de crescimento e a
importância dos cuidados de proteção para com os menores nestes períodos da vida. Eram
vistas como pequenos adultos, instruídas para o trabalho, assumindo responsabilidades,
restringindo seu tempo de lazer e perdendo a identidade de criança (SILVA et al., 2013).
Gawryszewskl et al., (2012) em seus estudos relatam que foi através do Estatuto da
Criança e Adolescente no fim do século XIX, que os menores começaram a receber um olhar
diferenciado baseado no que preconiza esta legislação. Pois, em 1927 as leis aplicadas aos
menores reconhecidas como Código de Menor, estavam pautadas no princípio do Direito do
Menor, tida como uma legislação que penal e civil. Em 1979 o Código de Menores voltava-se
para os desvios de comportamento da criança doutrina de punição.
Junior, Borges e Santos (2015), contextualizam afirmando que as leis que protegem
os menores brasileiros passaram por transições que marcaram a história da sociedade,
trazendo um novo olhar para as crianças e adolescentes. Obrigatoriamente direcionada ao
menor infrator, em situação de abandono de seus pais ou responsável ainda que por
casualidade, advindo de família em estado de pobreza, vítima de criminalidade,
comportamento irregular ou se o menor for transgressor da lei.
De acordo com Ristum (2010), o Código de Menores atuava como um amplificador
de modo a interpor sua autoridade Estadual sobre as famílias, facilitando assim o progresso da
política de menores em internatos e prisão. Com o menor em condições de abandono, o
Estado ficou liberado para refugiar as crianças e adolescentes em condições de irregularidade
social e interná-los até que alcance os 18 anos.
Bezerra (2005) relata que a elaboração das leis do Código de menores não se tratava
de uma ação maldosa, e sim por ocasião do contexto histórico em que os menores estavam
inseridos, de forma menos significante que os adultos, desprovidos de direitos no ambiente
familiar na sociedade e no Estado, tal visão consequentemente acarretou em negligencia
mento em suprir as necessidades básicas dos jovens (alimentação, higiene, saúde, educação e
outros).
Em decorrência do quadro vivenciado pelas crianças e adolescentes no Brasil,
inseridas como adultas na sociedade e sob a ótica de uma assistência fragmentada observou-se
a necessidade de leis mais especificas para os menores, desta forma observa-se a transição do
Código de Menores para Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), considerado por alguns
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autores como um dos maiores saltos nas legislações que protegem crianças e adolescentes
(BEZERRA, 2005; SANTOS, et al., 2015; RISTUM, 2010).
A alteração do Código de menores para o Estatuto da Criança e Adolescente se deu
em decorrência de duas ações a nível internacional e nacional. A primeira refere-se à
Convenção dos Direitos da Criança ocorrida em (1989) que reuniu diversos países bem como
o Brasil em prol da luta pelo cumprimento dos direitos da infância e da adolescência disposta
na Declaração dos Direitos da Criança no ano de (1959). Os objetivos traçados pela
Convenção referiam-se a Divisão do poder na construção das políticas públicas, incluindo
assim a participação das entidades não governamentais (ONGs), inseridas nas deliberações da
sociedade focando a criança e o adolescente (SOUZA et al., 2003).
De acordo com Filho (2012), o novo padrão baseou-se em um poder legislativo
participante trazido pela Constituição de 1998, derrubando as muralhas de uma democracia
apenas simbólica. Desta forma, as atividades elaboradas no Brasil foram motivadas e
apoiadas, requerendo do poder legislativo, regulamentos que tornasse obrigatória a execução
dos direitos.
O autor supracitado complementa que a parti de então as organizações governamentais
e não governamentais construíram o Estatuto da Criança e Adolescente disposto na lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 que tem objetivo de dar a criança e adolescente uma proteção
holística.
Sobre as leis do ECA vale ressaltar as faixas etárias na qual se aplica a mesma.
Considera-se criança o menor com até 12 anos incompletos, adolescentes de 12 anos aos 18,
podendo aplicar-se ainda em casos específicos previstos por lei a pessoa entre 18 e 21 anos.
As disposições preliminares explanam que a criança e o adolescente são instituídos de
direitos essenciais ao ser humano, que aos menores seja concedido por intermédio da lei ou
não o acompanhamento físico, mental, moral, espiritual e social, com o direito a ser livre e
sem prejuízo de sua dignidade (BRASIL, 2010).
O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), no art. 4º faz uma chamada de suma
importância para atribuir a responsabilidade da nação brasileira na proteção ao menor
enfatizando que:
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder Público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária (BRASIL, 2010, p.12).
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De forma breve Batista e Santos (2012), comentam sobre as leis que regulamentam o
(ECA), que encontram explicitas nos artigos que vão do 7° ao 69°, elencando o art. 7° ao 14°,
que se trata do direito à vida e a saúde que compreende desde o estado fetal, recebendo a
proteção materna e de serviço público de saúde de forma gratuita. O Estatuto prevê também
que os menores sejam livres por direito, que sejam respeitados, e que se preserve a dignidade.
Todo menor tem o direito de estar em âmbito familiar, como também da vivência em grupo,
em meio à da sociedade.
Ao menor também foi lhe concedido o direito de frequentar a escola, mantendo a
preservação de sua cultura, a pratica de esporte bem como de seu descanso. Qualquer forma
de omissão de cuidados ao menor recebera punição por lei, bem como descriminação,
exploração e agressão (BAIA et al., 2013).
O modelo constitucional que temos hoje o Estatuto da Criança e adolescente é fruto
do trabalho árduo de movimentos sociais e luta popular. Os direitos concedidos à infância e a
juventude é uma bandeira de vitória erguida perante a população Brasileira, tratando o menor
como um sujeito de direitos (BANNWART, BRINO, 2011).

4.1 Tipos de Violência Contra Crianças e Adolescentes
A violência contra menores é considerada fator impactante que afeta diretamente a
saúde e bem estar da criança e de sua família. Dentre os diversos tipos de violência, a mais
injusta é aquela referida ao menor, sendo esta inexplicável e incompreensível, uma vez que, as
crianças são indivíduos vulneráveis e indefesos frente a um adulto e extremamente
dependente de proteção familiar, responsável não familiar, poder público e sociedade
(MARGARIDO; PRÓSPERO; GRILLO, 2013).
As consequências na vida de crianças vitimadas vão desde comprometimento no
crescimento físico atingindo o desenvolvimento mental, social, emocional, cognitivo dentre
outros, muitos desde sendo observado somente na vida adulta através de comportamentos
marginais (BRASIL, 2012).
A organização mundial de saúde (OMS) refere-se à violência como um ato
intencional, a qual o agressor pode utiliza a intimidação por meio de força física ou abuso de
poder ao indivíduo em risco iminente. O ato de violência pode ser individual ou coletivo
podendo resultar em consequências física, psicológicas ou óbitos (GONÇALVES; GARCIA,
2007).
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O Ministério da Saúde classifica a natureza da violência em: física, sexual,
psicológica ou pode ser considerada como negligência, privação ou abandono. Onde a
violência Física traduz a utilização da força para machucar, com presença ou não de
evidências visuais; psicológica é toda forma de opressão, rejeição e tentativas de coagir o
menor, bem como exigências absurdas; a negligência é notificada quando a família ou
responsável deixa de prover as necessidades humanas básicas do ser humano como moradia,
saúde, higiene, alimentação dentre outros; violência sexual quando o menor é submetido aos
desejos sexuais de adultos, sendo forçado ou levado a práticas sexuais violentas ou não sem o
consentimento do menor (BRASIL, 2012).
De acordo com Martins; Jorge (2009), o abuso físico é todo ato que usa de força
brusca intencional, propendendo correção e punição, as agressões podem deixar ou não
evidências físicas, trazendo ao menor déficit cognitivo e do desenvolvimento e esses danos
uma vez instalados podem ser irreversíveis, trazendo reflexo negativo na vida adulta desse
indivíduo.
Já o abuso psicológico abrange situações onde se busca correções ofensivas
exigências demasiadas, arrefecimento, constrangimento, xingamento, desmoralização,
podendo ocorrer casos em que o menor é vítima das indigências psíquicas do adulto, o
indivíduo também está propenso ao surgimento de doenças que pode colocar a vida do menor
em risco, como o caso da síndrome de Munchausen, onde os responsáveis pelo menor
idealizam um quadro sintomático ou provocam evidências clinicas de doenças, submetendo o
menor a intervenções medica, tais circunstancias gera no menor efeitos psicológicos
negativos, aversão a hospitalização, alterações fisiológicas, por uso de fármacos em situações
desnecessários (SILVA et al., 2012).
Em um estudo realizado por Baía, et al., (2013), onde buscavam caracterizar a
revelação do abuso sexual em crianças e adolescente através da análise de prontuários em um
centro de referência para atendimento de menores de 18 anos na região metropolitana de
Belém-Pará os resultados revelaram que em 31 registros foram identificados as faixas etárias
vão de dois a dezesseis, com predominância entre oito e onze anos de idade, o sexo feminino
foi o mais atingido com 80,6% dos casos, a idade dos agressores compreenderam as idades
entre catorze e trinta e dois do sexo masculino.
O autor ressalta ainda que o local das notificações de abuso sexual se concentram no
ambiente intrafamiliar, onde a mãe biológica foi a que mais notificou, embora ainda ocorram
muitos casos em silêncio, a pesquisa mostrou que 87% das vítimas revelaram os casos de
abuso, os caos não revelados foram de vítimas de abusos intrafamiliares, sendo os meninos
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que mais mantém o silêncio dos abusos e as crianças de cinco e sete anos. Nos abusos
intrafamiliares o pai das vítimas aparece como maior agressor com 23%
Luna et al. (2010), realizou a notificação de maus-tratos em crianças e adolescentes
por profissionais da Equipe Saúde da Família, onde buscava dados sobre

a atuação e

reconhecimento da equipe de saúde frente aos casos de violência contra o menor, nos
lembrando que os profissionais de saúde, bem como outros órgãos e a sociedade em geral
podem fazer a notificação para o Conselho Tutelar dando assim segurança e proteção integral
a criança e o adolescente, enfatiza que a atitude de notificar objetiva cessar a violência
infantil no ambiente familiar e identificar os agressores.

4.2 Considerações Sobre o Conselho Tutelar e as Modificações Proporcionadas pela Lei
N° 12.696/2012.
A Nação Brasileira é precursora na solidificação de leis que protegem as crianças e
os adolescentes, resultado de muita luta e esforço da sociedade com debates no Parlamento,
levantando uma grande bandeira com Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei
8.069/1990. Sendo este a referência da proteção holística de indivíduos de 0 -18 anos,
estabelecida pela Constituição Federal como um acordo entre família, estado e sociedade
(BRASIL, 2013).
O autor afirma ainda que entre os progressos que o ECA obteve, definitivamente, um
dos principais foi a criação dos Conselhos Tutelares, que trabalham para em prol de assegurar
os direitos das crianças e adolescentes. Combatendo à negligência, à violência física, à
violência psicológica, à exploração sexual e a outras formas de violações que
excepcionalmente vitimam crianças e adolescentes.
De acordo com o Conselho Nacional dos Diretos da Criança e do Adolescente
CONANDA (2013), o Conselho Tutelar está presente em 99,89% dos 5.565 municípios
brasileiros, sendo formado por cinco membros eleitos pela população local, que trabalham em
conjunto, obedecendo às atividades dispostas no artigo 136 do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Um município pode ter mais de um Conselho Tutelar isso é instituído de acordo
com sua população, seguindo a Resolução 170/2014 do Conselho Nacional dos Diretos da
Criança e do Adolescente.
O Estatuto da Criança e Adolescente (2012) discorria que os artigos 132, 134, 135 e
139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, eram descritos da seguinte forma, Art. 132
referia-se ao quadro de Conselheiros Tutelares que devia ser cinco, no município deveria ter
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no mínimo um Conselho Tutelar, escolhido pela comunidade local devendo o mandato
deveria ser de três anos, permitida uma recondução.
Ainda no Estatuto o artigo seguinte art.134, dispõe sobre a Lei municipal sobre local,
dia e horário de funcionamento do conselho tutelar, bem como, a contingente remuneração
dos conselheiros. Art. 135, a atividade eficaz da atribuição de conselheiro constituirá serviço
público relevante, constituirá presunção de idoneidade moral e certificará prisão particular, em
caso de crime comum, até o julgamento determinante. Art.139, a escolha dos membros do
conselho tutelar será situado em lei municipal e efetivado sob a cargo do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizado pelo Ministério Público.
Em julho de 2012 foi aprovada a Lei Federal Nº 12.696/2012, pela Presidência da
República, que objetivou garantir os direitos sociais dos conselheiros instituindo alterações
nas eleições e estabeleceu a necessidade de um processo chamado de Data Unificada á nível
nacional em todos os municípios brasileiros. A nova lei também trouxe mudanças nas normas
de organização dos Conselhos Tutelares, alterando os artigos 132, 134, 135 e 139 da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (CONANDA, 2012).
A Secretaria de Direitos Humanos (2012) apresentou o “GUIA DE ORIENTAÇÕES:
processo de escolha em data unificada dos membros dos conselhos tutelares”. Assegurando no
artigo 132 que em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal
haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar, com cinco integrantes, escolhidos pela população
local, que atuaram por quatro anos, permitida uma recondução, com nova eleição.
No art. 134 discorre sobre local dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar,
todavia, pontua que é obrigatória a remuneração dos membros do CT, com adição de
cobertura previdenciária; férias anuais remuneradas, acrescidas de um terço do valor da
remuneração mensal; licença-maternidade; licença-maternidade; bonificação natalina. Art.
135 refere-se ao aprendizado ativo da função de conselheiro constituirá serviço público
salientando o estabelecimento de presunção de idoneidade moral. Enquanto que o art.139 a
eleição ocorrerá em data unificada em todo o território nacional com intervalo de quatro anos
definida para o primeiro domingo do mês de outubro do ano seguinte ao da eleição
presidencial. Os Conselheiros e Conselheiros serão empossados no décimo dia de janeiro do
ano subsequente ao processo de escolha (BRASIL, 2012).
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5. PERCURSO METODOLÓGICO
5.1 Tipo do Estudo

Estudo de campo documental retrospectivos com abordagem quantitativa realizada em
instrumentos de notificações de atendimento do conselho tutelar.
Segundo Gil (2012) “a pesquisa documental apresenta a vantagem de diversos dados
conteúdo rico e firme, sobrevivendo ao tempo sendo valiosa em pesquisa de natureza
histórica”. Caracteriza-se em estudo documental, por se tratar da análise de instrumentos de
notificação de crianças e adolescentes atendidos pelo Conselho Tutelar.
Na abordagem quantitativa o tratamento dos dados é apontado pela quantificação dos
eventos, a partir de análises estatísticas, pois, como afirma Teixeira (2007, p.136) “[...] utiliza
a descrição matemática como linguagem, ou seja, a linguagem matemática é utilizada para
descrever as causas de um fenômeno [...]”.

5.2 Local do Estudo

O estudo foi realizado no conselho Tutelar da Zona leste II na Rua Brigadeiro Hilário
Gurjão Jorge Teixeira 4ºetapa na cidade de Manaus-AM. O conselho foi fundado na cidade de
Manaus-AM no ano de 2005. Realizando aproximadamente 3,868 atendimentos anualmente.
A unidade possui sala de espera, salas individuais para atendimento ao menor, banheiro, copa.
Atualmente funcionando de 08h00hs as 18h00hs com intervalos para o almoço, retornando
suas atividades as 14h00hs, também funciona em regime de plantão das 18h00 hs ás 08h00 hs,
domingo e feriados. Lei de criação17 de 1997.
A unidade oferece diversos atendimento a crianças e adolescentes em vulnerabilidade
social, tais como; Conflito familiar, cartórios, orientação, fuga do lar abandonos, negligencia,
constrangimento, maus tratos, exploração sexual, aliciamento, substância psicoativas,
Cartórios, conflito familiar, desvio de comportamento.
Universo Documental e Critérios Para Seleção da Amostra
O estudo caracteriza-se como de campo, documental retrospectivos com abordagem
quantitativa, realizado no período de fevereiro a outubro de 2017.
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Foram notificados 3, 868 casos, sendo excluídos 3.502 do estudo: por não atender aos
objetivos ao escopo do trabalho
Desta maneira a amostra permaneceu com 366 instrumentos de notificação de
violência contra a criança e adolescente, utilizados pelos conselheiros. De acordo com os
seguintes critérios:

5.3 Critério de Inclusão
Instrumentos de notificação, utilizados pelos conselheiros no período de fevereiro de
outubro de 2017 no Conselho Tutelar de Manaus – AM.

5.4 Critérios de Exclusão
Instrumentos de notificações com letras ilegíveis e incompletos e atendimento de
crianças e adolescentes de etnia indígena.

5.5 Instrumentos de Coleta de Dados
Foi utilizados um instrumento de coleta de dados elaborado pelo próprio pesquisador,
(Apêndice A). Os formulários são instrumentos que orientam e delimitam os dados a coletar
(BONI; QUARESMA, 2005).
Examinar o instrumento de notificação permite ao pesquisador determinar e avaliar o
quantitativo de casos, possibilitando identificar não conformidades com o objetivo da
pesquisa, bem como fazer as correções antecipadas (MARCONI E LAKATUS, 2010).
Após o levantamento das informações a partir dos instrumentos de coleta de dados, foi
montado um banco de dados que possibilitou a sua a análise. O instrumentos de coleta de
dados possuí as seguintes perguntas; Idade, sexo, tipos de violência, atuação do conselho
tutelar.

6. PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS

A coleta de dados ocorreu durante o mês de novembro de 2017, após aprovação do
projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Luterano de Manaus Ceulm-Ulbra, e após a realização do projeto piloto.
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Para aperfeiçoar e organizar, as atividades foram realizadas em quatro etapas:
Etapa 1 – Visita ao estabelecimento para reconhecimento do local e estabelecer
contato e colaboração com o Conselheiro, bem como identificar possíveis barreiras de
execução;
Etapa 2 – Apresentação do projeto de pesquisa para o coordenador do conselho;
Etapa 3- Início da coleta de dados, realizada no mês de novembro para o período da
tarde, e manhã conforme disponibilidade do conselheiro;
Etapa 4 – Organização e agrupamento do material, análise e discussão de dados
coletados.

6.1 Considerações Éticas

Este estudo atendeu as recomendações da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde. Tal resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da
bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre
outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da
pesquisa, à comunidade científica e ao Estado (MS, 2012).
Solicitou-se a Carta de anuência do conselho tutelar da zona leste II a unidade está
vinculada a fim de compor o protocolo de pesquisa (Anexo A).
O projeto foi cadastrado na plataforma Brasil e encaminhado ao Comitê de Ética e
Pesquisa (CEP) do centro Universitário Luterano de Manaus (CEULM), o qual apreciou e
concedeu parecer favorável de aprovação CAAE: 79994717.8.0000.5014 e emitiu parecer
ético e metodológico, aprovado pelo número de parecer: 2.386.244 (Anexo B).

7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

No período de Fevereiro a outubro de 2017, foram registrados 3.868 denúncias, ao
Conselho Tutelar de Manaus AM. Entretanto, 3.502 instrumentos de coleta de dados foram
excluídos por apresentarem letras ilegíveis e incompletas. Para configurar-se uma amostra
significativa utilizamos 100% dos instrumentos de notificações, restantes, constituindo uma
amostragem de 366 instrumentos de coleta de dados.
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Para clareza dos resultados obtidos, instituíram-se dois pontos para discussão:
violência contra crianças e adolescentes denunciadas ao conselho: sexo e faixa etária e
violação dos direitos da criança e adolescente e conduta do conselho tutelar.

Violência contra crianças e adolescentes denunciadas ao conselho tutelar: sexo e faixa etária.
Em analise ao gráfico supracitado é possível identificar que houve semelhança de
crianças e adolescentes violentadas em relação ao sexo 55, % feminino e 45, % masculino,
havendo uma mínima diferença 10%. Em estudo realizado em Palmas (TO) a maioria dos
casos de violação de direitos, ou seja, 57% ocorrem contra as meninas e 39% contra os
meninos (CEDECA, 2017).

Gráfico 1. Distribuição dos casos registrados de violência, segundo o sexo, no período de
(Fevereiro a outubro 2017) em Manaus-Am.

165= 45 %

201= 55%

feminino

Masculino

Fonte: dados do pesquisador, 2017.
De acordo com, Pfeiffer; Posario; Cat., (2011), não há diferença significativa da
incidência global da violência de acordo com o sexo da vítima. Zambom et al., (2012),
também alega que em sua pesquisa a maior incidência embora não sendo discrepante são a
das crianças e adolescentes do sexo feminino.
A predominância dos casos de violência no sexo feminino, pode se justificar, pelo que
concerne à violência sexual, muitas meninas iniciam o envolvimento socioafetivo
precocemente. O estudo de Gawryszewski et al., (2009) evidenciou-se essa predominância de
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meninas entre os casos notificados, as quais responderam por 61,5% do total de notificações,
o autor ressaltou o envolvimento precoce da menina com relacionamentos afetivos de namoro,
desta forma muitas eram vítimas do próprio namorado a denúncia acontecia por se tratar de
meninas com idade inferior aos 18 anos.
Abaixo no Gráfico 2, podemos observar que desde os primeiros meses de vida já
temos resultados de menores violentados, nesse caso os índices apontam que o sexo
masculino se sobrepõe ao feminino na fase de lactantes se estendendo até o fim da idade
escolar (11 anos). Na adolescência temos o maior número de casos de vítimas, todavia, nesta
fase as meninas as que mais sofrem violência, percentuando 50% dos resultados.

Gráfico 2. Distribuição dos casos registrados de violência, segundo faixa etária e sexo
das vítimas.

Lactantes de:1 Infante: 1ano - 3 Pré –escolar 3 Idade escolar de Adolescênciade
mês - 12meses
anos
anos –6 anos 6 anos –11 anos 12 anos -18 anos
MASCULINO

6,05

19,7

24,24

21,21

28,8

FEMININO

4,82

6,45

21

17,73

50

Fonte: Estágio de desenvolvimento de acordo com WONG (2011) pg. 76; 8° Edição.

Fernandes; Aragão (2011), em sua pesquisa também encontraram variações ao
correlacionar o sexo das crianças com a idade, porém sua análise se contrapõe, indica que até
os sete anos de idade é o sexo masculino que se destaca, e a partir dos sete anos ocorre uma
contraversão dos resultados, as meninas são as mais atingidas.
Esses dados mostram a necessidade da atuação estatal no enfrentamento das violações
de direitos de meninos e meninas, disponibilizando investimentos e estruturando os serviços
públicos de atendimento e prevenção. É importante ressaltar que a qualificação e
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sensibilização específica dos agentes estatais não devem ocorrer somente em relação a esta ou
aquela área, devendo se dar de maneira irrestrita e constante e permear a ação tanto dos
profissionais diretamente envolvidos com a assistência às crianças e adolescentes vítimas de
violência, como daqueles com eventual contato, a exemplo de seguranças e funcionários
administrativos (CEDECA, 2017).

Gráfico 3. Prevalência dos direitos violados (negligência familiar, violência sexual, violência
física e psicológica). Nas formas isoladas e associadas contra crianças e adolescente
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Fonte: Dados do pesquisador, 2017.

Ao associarmos os dados, percebemos que a negligência familiar apresentou o maior
número de casos (55%), seguida pelas violências física (16%) casos, psicológica (10,1%)
maus tratos (9,6%) violência sexual (5,8), exploração do trabalho infantil ( 2,1% ),aliciamento
( 0.5%) A distribuição das diferentes formas de violências por faixa etária das vítimas
mostrou que a forma mais frequente de negligência foi a omissão de cuidados, com
prevalência em crianças na faixa de até um ano; em torno de 40% nas outras faixas com
idade até os 13 anos e entre 20% a 30%, de 14 a 19 anos.
A classificação de violência que utilizamos é citada por, Zambom et al., (2012), este
considera quatro tipos de violências doméstica, a violência física, violência psicológica,
negligência e violência sexual, como também, difere, isolando a classificação e associando-as,
exemplifica ainda que, a forma isolada é quando trata-se de um dos direitos da criança que foi
violado e a associada refere-se a mais de uma modalidade de violência.
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Em relação à negligência familiar nosso resultado foi similar ao encontrado por Fernandes;
Aragão (2011), o qual afirma que esse tipo de agressão é responsável pela maior parte das
denúncias de violências contra crianças e adolescentes.
Em concordância com este estudo Ferriani e Pelegrino (2010) exemplificam que há
uma prevalência maior nos casos de negligência familiar, configurando-se 58% das
manifestações de violência originárias do domicilio.
A violência física como a mais prevalente, compondo em 35,7% das ocorrências
seguidas pela violência psicológica representando 34,5% e, por último, a violência sexual que
representa em 29% dos casos, divergindo com nosso (Souza, 2006).
Quadro 2. Condutas adotadas (procedimentos)
CONDUTAS ADOTADAS

Nº

%

NOTIFICAÇÕES

83

23

ADVERTÊNCIA

15

4

ORIENTAÇÃO

9

2,4

ENCAMINHADO A DPCA

60

16,3

FUGA DO MENOR

29

8

CRAS

52

14,2

CREAS

55

15

OUTROS

63

17,1

TOTAL

366

100

Fonte de dados de pesquisa 2017

Na tabela acima podemos visualizar que dentre as condutas adotadas pelos
conselheiros tutelares as notificações se destacaram com o percentual de notificações (,23 %)
dos casos, seguindo de outros com (17,1%), (CREAS (15%), CRAS (14,2%)
encaminhamento a DPCA (16,3%) Fuga do menor (8 %) advertência (4) orientação (2,4%).
Corroborando com nossa pesquisa, podemos citar Eduardo; Egri (2010), que em seus
estudos afirma que o maior percentual de atuação dos conselheiros tutelares são as
notificações configurando 40% dos casos conduzidos. Já Barros(2010), apontou
representatividade de outras atuações feitas pelo Conselho Tutelar, destacando a proteção
social, educação, saúde e assistência.
Ficou um viés em nossa pesquisa referente a alguns objetivos proposto, pois os prontuários
não englobavam questões como a escolaridade da criança e a mesma dificuldade foram
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encontradas na tentativa de análise no perfil do agressor, tais como, profissão, grau de
escolaridade, e grau de parentesco, desta forma, ficamos sem este resultado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Pesquisa realizada refere que a violência contra crianças e adolescentes tem diversas
representações, tais como; negligência, violência física, sexual e psicológica fizeram-se
presentes, tanto na forma e isolada como associada a outras, nos documentos do Conselho
Tutelar, observamos que as agressões atingem ambos os sexos, embora com pouca diferença
de resultados as meninas ainda são os mais acometidas, correlacionado com a faixa etária é
interessante frisar que até ao fim da idade escolar são os meninos os mais violentados, já na
adolescência esse quadro se inverte e as meninas são as mais vitimadas.
Os conselhos atuam nas atividades de notificações, advertências, aconselhamento,
acompanhamento retirada da criança do lar, encaminhamentos (polícia civil, militar e
ministério público), atuam na fuga do menor.
Sobre o Conselho Tutelar observamos uma deficiência, nos registros de atendimento,
uma vez que, encontramos casos em aberto sem conclusão, instrumentos de coleta de dados
incompletos e ilegíveis.
Por tanto, faz-se necessário o apoio dos órgãos superiores bem como municipais, na
capacitação, educação continuada de conselheiros em busca de melhorias para o município
A legislação brasileira reconhece a família como um espaço fundamental no qual
ocorrem os processos de socialização da criança e do adolescente. O ECA afirma a função
essencial da família no amparo, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Um
dos direitos elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) é o da convivência
familiar. O Estado deve garantir às famílias as condições necessárias para que elas cumpram o
seu papel. A política pública de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente traz
em seus princípios a centralidade da família. No entanto, a família não é a “sagrada família”:
no seu interior também acontecem relações de violência que atingem os seus membros em
posição subalterna. A vivência da violência intrafamiliar revela uma teia complexa de
relações
Familiares, que não podem ser restritas aos polos de agressor e vítima tomados
isoladamente. Tratar a criança e ou o adolescente simplesmente como vítima dificulta a
consideração dos aspectos relacionais da convivência familiar. Culpabilizar o agressor pode
significar em alguns contextos reproduzir com ele a violência e nem sempre isso significa
responsabilizá-lo. Família, criança, adolescente, redes sociais e equipamentos de proteção e
defesa de direitos das crianças e adolescentes em situação de violência intrafamiliar formam
um contexto de extrema complexidade e imprevisibilidade. A violência nas relações
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intrafamiliares revela, muitas vezes, a perpetuação do ciclo da violência, ou seja, os adultos
reproduzem a violência vivida em sua própria infância, enquanto as crianças são socializadas
para no futuro utilizarem a violência como estratégia de enfrentamento de seus conflitos e
dificuldades.
Nesse sentido, a escuta atenta dessas famílias no contexto de atendimento psicossocial
permite perceber a repetição de padrões interacionais, ao longo das gerações. Os pais, de
maneira geral, possuem históricos de abandono e sofrimento na infância, tendo suas famílias
de origem marcadas por diversas rupturas. Essas repetições podem ser compreendidas como
verdadeiros mitos familiares transmitidos entre as gerações. No ciclo de vida familiar as
experiências repetidas tendem a ganhar significado, gerando a formação de um “núcleo de
sentido” que determina uma concepção específica de mundo, à maneira de um mito familiar.
Não é simples interromper esse círculo vicioso e, nesse sentido, além das ações que
visam a impedir a impunidade de qualquer violência cometida no âmbito intrafamiliar, é
preciso também que sejam construídas e aprimoradas as ações das redes de proteção social,
tendo em vista o apoio psicossocial às famílias, especialmente aquelas em situação de
vulnerabilidade.
Os conselhos atuam nas atividades de notificações, advertências, orientações
aconselhamento, acompanhamento retirada da criança do lar, encaminhamentos (polícia civil,
militar e ministério público), atuam na fuga ao menor.
Sobre o Conselho Tutelar observamos uma deficiência, nos registros e notificações de
atendimento, uma vez que, encontramos falta de estruturas para realização de alguns
procedimentos, devido à falta de apoio dos órgãos responsáveis. Muitas vezes deixando casos
em aberto sem conclusão e instrumentos de coleta de dados ilegíveis, fazendo que nossas
crianças e adolescentes permaneçam total em vulnerabilidade social.

Por tanto, faz-se

necessário o apoio dos órgãos superiores bem como Municipais, e Estaduais na capacitação,
educação continuada de conselheiros em busca de melhorias para o Estado.
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APÊNDICE A – INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Instrumentos de coleta de dados
1º Idade: _____
2º Sexo: ( ) Masculino

(

) Feminino

3ºTIPO DE VIOLÊNCIA

(

) Violência Física

(

) Negligencia Familiar

(

) Violência psicológica

(

) Violência sexual

(

) Exploração. Trab. Infantil

(

) Maus tratos

(

) Espancamento

4ºCONDUTA ADOTADA PELO CONSELHO TUTELAR

(

) Notificações

(

) Advertência

(

) Aconselhamento

(

) Processos em aberto

(

)Orientação

(

) Fuga do Menor
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ANEXO A: CARTA DE ANUÊNCIA

CARTADEANUÊNCIA

A Conselho Tutelar da zona leste II, sob o CNPJ
04.280.196/0001-76, por intermédio do Conselho Tutelar da Zona Leste 2 com sede à Rua
Brigadeiro Hilário Gurjão N 735 Jorge Teixeira 1 etapa n, CEP: 690,000, na Cidade de
Manaus, Estado Amazonas, no Brasil, abaixo assinada e representado pelo Sr. José Weverton
R. Agostinho na qualificação de Coordenador do Conselho tutelar da zona leste 2 vem, por
meio desta, apresentar anuência desta
Instituição para o Projeto de Pesquisa intitulado: “A Violência Contra Crianças e
adolescentes segundo registros de um Conselho Tutelar de Manaus SOB A ÓTICA DA
UNIVERSITÁRIA JOCILENE RIBEIRO DA ROCHA DE UMA UNIVERSIDADE
PARTICULAR DE MANAUS”.
Informamos que o prof. Esp. Bianca Jardim Vilhena será a orientadora responsável, e será
realizado no período do mês de novembro, neste Conselho Tutelar.

Sem mais para o momento, abaixo subscrevo-me.
Manaus, 11 de setembro de 2017.

COORDENADOR José Ewerton R. Agostinho
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