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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO

Desejo salientar dois aspectos que, de maneira muito particular, me sensibilizaram ao tomar contato 
com os objetivos e a programa��o do I SEMIDI e I SEVILES:

1. Os temas propostos: n�o somente por sua inquestion�vel relev�ncia (e urg�ncia!) acad�mica e 
social, mas, tamb�m, porque s�o temas plenamente aderentes aos valores do carisma salesiano 
e, portanto, � miss�o do UNISAL. Educa��o, escola, inf�ncia e juventude, educa��o para a paz e a 
convivialidade, pedagogia social, dignidade humana, fam�lia e outros temas abordados refletem 
uma consistente postura “unisaliana”: o espa�o acad�mico pode (e deve!) favorecer, por sua 
ess�ncia, o desenvolvimento da ci�ncia, a constru��o do conhecimento, a busca por ricas 
informa��es, a necess�ria aquisi��o de compet�ncias e, sobretudo, o cultivo da sabedoria! E a 
sabedoria �, como queria Kant, a “vida com sentido!”. Por isso, acreditamos, o espa�o acad�mico-
universit�rio pode ser um sagrado ambiente onde ressoa a vida em sua inteireza: a vida em suas 
in�meras possibilidades e surpreendentes belezas, mas tamb�m em seus robustos conflitos e 
incompreens�veis desvios! 

2. Os profissionais respons�veis pelo desenvolvimento dos temas: preparo acad�mico-intelectual n�o 
lhes falta. Mas, para al�m dessa qualifica��o profissional, s�o pessoas cuja reflex�o e pr�tica s�o 
profundamente aderentes � realidade s�cio-cultural em que est�o inseridas. Al�m disso, s�o 
profissionais que revelam verdadeiro prazer em partilhar, assim com o fez Dom Bosco, o saboroso 
p�o de suas reflex�es, suas experi�ncias, suas conquistas. E tudo isso � t�o gratificante! Colocar-
se em atitude dial�gica, num saud�vel exerc�cio de interlocu��o entre os saberes, com a clara 
consci�ncia de que “todos somos sabedores” e que o “rosto-presen�a do outro” nos enriquece, 
eis uma forma instigante de acolher o dom da exist�ncia! Assim, numa atitude corajosamente 
serena de inter-trans-disciplinaridade, podemos nos distanciar das tenta��es de arrog�ncia 
intelectual, da prepot�ncia acad�mica, para mergulhar nas l�mpidas e repousantes �guas que nos 
levam � sabedoria!

Congratulo-me com todos os organizadores do SEMIDI e SEVILES. Colho tamb�m esta ocasi�o para 
agradecer todo o trabalho realizado com empenho e compet�ncia. 

Lorena, 10 de novembro de 2010.

Prof. Dr. P. Edson Donizetti Castilho
Reitor
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“El cerebro necesita del abrazo”

(Carlos Restrepo)

El ni�o y el adolescente entran a la escuela con su sociabilidad, rivalidades y modos de 

resolver las dificultades ya aprendidos en la familia, el barrio o los medios de comunicaci�n. 

La escuela al hablar de prevenir las conductas violentas, parece muchas veces referirse a una 

�nica estrategia: intentar controlarla. Pero, �debe la Escuela resignarse solamente a “atajarla” 

para poder desarrollar su propuesta educativa, o acepta el desaf�o de ofrecer una propuesta 

formativa superadora?

Los distintos estudios nos muestran como las limitaciones en el desarrollo emocional-

social generan diversos riesgos, entre los que se encuentran la desadaptaci�n, el abandono 

escolar, el bajo rendimiento, las conductas violentas y otras futuras dificultades de inserci�n 

social, laboral, etc. Hoy sabemos que la conducta interpersonal se desarrolla y se aprende y 



que mientras más temprano se inicien los procesos de alfabetización emocional, mejores serán 

los resultados. 

Frente a la nueva lectura que hacemos de la sociedad y la familia, todos deseamos que 

se produzca un cambio en las actitudes humanas que sirva para configurar una mejor 

civilización. El sistema educativo tiene la potencialidad de modificar los valores culturales 

que promueven el uso de la violencia. Enseñar a la mente y al corazón para prevenir y 

desaprender la violencia, es hoy el gran desafío educativo. Porque mientras nuestros niños y 

jóvenes continúen siendo víctimas de viejas y nuevas violencias, los adultos somos 

responsables de la magnitud que alcance esta contagiosa enfermedad.



A PROTEÇÃO JURÍDICA DA MULHER NO BRASIL
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1. INTRODU��O

A evolu��o da tutela jur�dica a mulher brasileira foi marcada por uma trajet�ria lenta, 

pontuada por eventos b�sicos, por�m, importantes na conquista do reconhecimento de seus 

direitos. Entre outros, podem ser citados como eventos dessa natureza o direito ao voto, em 

19321, direito de ocupar postos e fun��es p�blicas, e, 19552, o direito de exercer profiss�o 

lucrativa com o advento do Estatuto da Mulher Casada, em 19623, direito ao div�rcio e 

dissolu��o do casamento, em 19774, equipara��o dos direitos em rela��o aos homens e o 

direito � Uni�o Est�vel, na Constitui��o Federal de 19885, conquista de sua plena capacidade, 

no novo C�digo Civil6 e, mais recentemente, o direito de defender-se de agress�es dom�sticas 

e familiares, com a edi��o da Lei Maria da Penha, em 20067.

Sabe-se que a hist�ria se escreve atrav�s de processos e de movimentos sejam 

coletivos ou individuais. As mulheres n�o fugiram � regra: lutas persistentes foram travadas, 

obst�culos foram vencidos com muito esfor�o e ousadia. Tem-se not�cia da organiza��o das 

mulheres em movimentos na luta pelos direitos desde os meados do s�culo XIX, com a edi��o 

do primeiro jornal produzido por mulheres: “Jornal das Senhoras” (AMARAL e SAFFIOTI, 

1 C�digo Eleitoral, Decreto  21.076, de 24 de fevereiro de 1932, aos 21 anos, cuja idade foi reduzida para 18 na 
Constitui��o de 1946, no art. 131. 
2 Decreto legislativo 123, de 30 de novembro de 1955.
3 Lei 4.121, de 27 de agosto de 1962.
4 Emenda Constitucional n� 9, de 28 de julho de 1977, regulamentado pela Lei 6.515, de 26 de dezembro de 
1977.
5 Todos os direitos previstos na Constitui��o Federal de 1988 ser�o abordados em t�tulo especial deste artigo.
6 Lei 10.406, de 10 e janeiro de 2002. A situa��o jur�dica da mulher prevista no C�digo Civil, tamb�m ser� 
abordada em t�tulo especial do presente artigo.
7 Lei 11.340, de 2006.



2006), mas o grande avanço dos movimentos expressivos foram promovidos na década de 80, 

integrante das forças democráticas das Diretas Já , cuja campanha pela inclusão da ampliação 

do direito das mulheres na nova Constituição Federal, levou o Congresso a criar o Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher8.

A condição de igualdade de direitos, em substituição à condição subalterna a que 

sempre sofreu, foi uma vitória das mais significativas previstas na Constituição Federal de 

1988, mas somente proporcionou modificação definitiva no ordenamento civil brasileiro em 

2002, quando da edição do Novo Código Civil, embora alguns juristas considerassem que as 

leis infraconstitucionais que conflitassem com a nova ordem ditada pela Constituição de 1988 

estariam derrogadas tacitamente.

Apesar de toda mudança normativa, ainda vigora na sociedade brasileira, a 

mentalidade machista. Nem as normas constitucionais, nem as civis, nem as trabalhistas 

foram suficientes para conter a dominação do homem sobre a mulher. Não são raros notícias 

de comportamentos discriminatórios, preconceituosos e tratamento desigual dispensado às 

mulheres. Isto sem contar a violência doméstica vivenciada pelas mulheres, a qual contabiliza 

altos índices, justificando a edição da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como 

Lei Maria da Penha.

O Direito evoluiu em relação às mulheres, todavia, a manifestação concreta dessa 

evolução ainda está longe de ser atingida. Ainda há que se pensar e refletir objetivando 

vivenciar a tão almejada igualdade da cidadania das mulheres em relação aos demais 

integrantes da sociedade.

Desse modo, o presente artigo pretende fazer uma análise da condição jurídica da 

mulher ante os termos da Constituição Federal de 1988, das inovações trazidas pelo Código 

Civil de 2002 e das legislações trabalhistas.

2.PROTEÇÃO JURÍDICA DA MULHER NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A Constituição Federal promulgada em 1988 pode ser considerada como marco de um 

novo status conferido à mulher. É na Constituição Federal de 1988 que expressamente se 

garantiu à mulher uma condição de igualdade com os homens. Embora o princípio da 

isonomia tenha sido tratado também em outros diplomas legais, ainda era insuficiente para 

impedir várias formas de discriminação contra a mulher. Mas não bastava apenas a igualdade, 

8 Lei 7.353, de agosto de 1985.



era necess�rio refor�ar este princ�pio com o estabelecimento de um tratamento diferenciado, 

definindo os instrumentos de prote��o e tutela �s mulheres, para assegurar plenamente os seus 

direitos.

Historicamente a mulher sempre esteve numa situa��o de inferioridade em rela��o ao 

homem, condi��o derivada de quest�es econ�micas, culturais e sociais. Pretender que apenas 

a express�o da lei seja suficiente para superar obst�culos e equipar�-la aos homens � mera 

utopia. A hist�ria social brasileira sempre foi marcada pelo patriarcalismo, herdado dos 

portugueses, nossa legisla��o sempre estabeleceu regras marcadas pela superioridade 

masculina. A luta das mulheres pela igualdade que se verificou em todos os pa�ses do mundo, 

com repercuss�es em suas legisla��es internas, n�o pretendia a masculiniza��o, mas 

reclamava o respeito � dignidade da pessoa humana, na sua condi��o de mulher e cidad�.

No Brasil, uma das grandes conquistas da emancipa��o da mulher foi a ado��o do 

direito de sufr�gio, em 1932, com a edi��o do C�digo Eleitoral que prescrevia o cidad�o, sem 

distin��o de sexo, maior de 21 anos apto para ser eleitor, idade que foi reduzida para 18 na 

Constitui��o de 1934 (AZEVEDO, 2001). 

Significativas altera��es na condi��o jur�dica da mulher, por�m, viria com o advento 

do Estatuto da Mulher Casada, em 1962, aproximando-a da almejada equipara��o com os 

homens. A mulher n�o era mais submissa ao marido, mas colaboradora; conferia-lhe o direito 

de exercer atividade lucrativa, o que antes era proibido; possibilitava-lhe o direito de 

reivindicar judicialmente o p�trio poder em caso de diverg�ncia.  

As conquistas da mulher, assim, foram aos poucos se consolidando, principalmente em 

duas �reas: da fam�lia e do trabalho. Mas, a Constitui��o Federal de 1988, defendendo o 

princ�pio maior da igualdade foi mais al�m do direito de fam�lia e do trabalho: imp�s o 

tratamento igualit�rio entre homens e mulheres em todos os setores da vida, prescrevendo a 

necess�ria san��o em caso de desobedi�ncia do preceito.

O princ�pio da igualdade mereceu destaque por ser um instituto de extrema 

import�ncia que, na Constitui��o Federal, foi colocado como um dos direitos inviol�veis, ao 

lado da vida e da liberdade:
“Art. 5� - Todos s�o iguais perante a lei, sem distin��o de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pa�s a inviolabilidade 

do direito � vida, � liberdade, � igualdade, � seguran�a e � propriedade, nos termos 

seguintes:

I – homens e mulheres s�o iguais em direitos e obriga��es, nos termos desta 

Constitui��o.”



O princ�pio da igualdade sup�e a aboli��o de todo tipo de domina��o ou discrimina��o 

e romper com a posi��o degradante que a mulher sempre manteve na sociedade e adotar 

disposi��es que se dirigem � efetiva��o da dignidade da pessoa humana. 

Em diversos dispositivos constitucionais o tema da igualdade � tratado e aprofundado, 

por exemplo: art. 3�, IV; art. 5�, XLI; art. 7�, XXX; art. 183, � 1�; art. 186, � 1, art. 226, �� 3�, 

5� e 7�.

S�o dispositivos que refletem a buscam pela igualdade substancial (LENZA, 2009) 

com a ado��o de princ�pios que respeitem a dignidade da pessoa humana, a igualdade jur�dica 

dos c�njuges e companheiros, o tratamento igualit�rio de todos os filhos, a assun��o da 

paternidade respons�vel, a decis�o do planejamento familiar, o direito de atua��o no mercado 

de trabalho, enfim, diretrizes que respeitem a igualdade respons�vel.

Mas a igualdade a que se refere a Constitui��o Federal n�o � a aus�ncia absoluta da 

diferen�a. O que se pretende � o reconhecimento da diferen�a, pelo qual, algumas diferen�as 

s�o minimizadas enquanto outras s�o maximizadas. A igualdade, portanto, se refere a um 

conceito social, que � menos preciso do que o conceito matem�tico. Nesse sentido, diz-se em 

igualdade de direitos, de oportunidades, de responsabilidades. Igualdade que permite � lei 

determinar as distin��es, mas pro�be a ado��o de medidas de tratamento desigual, fruto do 

arb�trio. Assim, o princ�pio da igualdade previsto na Constitui��o determina n�o s�, a 

necessidade de tratar de forma igual o que � id�ntico, mas tamb�m diferentemente o que � 

diverso.

Nesse sentido, a pr�pria Constitui��o Federal imp�s normas e medidas no que tange � 

prote��o da mulher, semelhantemente aos idosos, aos portadores de defici�ncia, � crian�a e ao 

adolescente, refor�ando a posi��o do grupo feminino como hipossuficientes, merecedores de 

um tratamento diferenciado, do ponto de vista jur�dico.

Segundo Maria Helena Diniz (2006b), a prote��o da mulher � um direito social, 

imprescind�vel � sua fun��o biol�gica da perpetua��o da esp�cie. Para tanto a lei deve 

assegurar condi��es necess�rias ao desenvolvimento dessa fun��o, evitando poss�veis riscos 

que ameacem sua sa�de, o desenvolvimento da gesta��o e da crian�a, dando-lhe toda a 

prote��o durante a gravidez, o parto e a amamenta��o.

Denota-se a preocupa��o do legislador na prote��o da mulher, por exemplo, nos 

seguintes dispositivos:
Art. 5� - .......

L – �s presidi�rias ser�o asseguradas condi��es para que possam permanecer 

com seus filhos durante o per�odo de amamenta��o.



Art. 7� - S�o direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, al�m de outros que visem � 

melhoria de sua condi��o social:

XVIII – licen�a � gestante, sem preju�zo do emprego e do sal�rio, com a 

dura��o de cento e vinte dias;

XX – prote��o do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

espec�ficos, nos termos da lei; 

XXX – proibi��o de diferen�a de sal�rios, de exerc�cio de fun��es e de 

crit�rio de admiss�o por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

Art. 143 ....

� 2� - As mulheres e os eclesi�sticos ficam isentos do servi�o militar 

obrigat�rio em tempos de paz, sujeitos, por�m a outros encargos que a lei lhes 

atribuir.

N�o resta d�vida que as mulheres alcan�aram os objetivos, conquistando seu merecido 

espa�o na sociedade, desempenhando profiss�es em todas as �reas, com reconhecimento de 

sua capacidade, vivendo em igualdade de direitos.

A submiss�o, a inferioridade, a hegemonia masculina, a domesticidade feminina 

(S�GUIN, 1999), as rela��es patriarcais, a segrega��o sexual, � agora, passado. Revertida a 

fase de discrimina��es para a da equipara��o e afastadas as poss�veis diferen�as e viola��es, 

surgem interesses supervenientes, exigindo novo regramento, considerando que as leis ent�o 

vigentes ainda n�o enfrentaram aquela mat�ria ou se tornaram defasadas e obsoletas em 

rela��o a ela. A verdade � que por mais que o legislador se esforce na elabora��o das leis, 

nunca poder� acompanhar com a mesma celeridade as sucessivas mudan�as sociais e 

tecnol�gicas (AZEVEDO, 2001) das quais originam novas situa��es merecedoras de 

regramentos. Se � verdade que a realidade f�tica n�o � est�tica e est� em constante mudan�a, 

as leis tamb�m n�o o s�o e est�o em constante aprimoramento, contudo, em ritmo menor que 

o verificado na sociedade. 

A consagra��o do princ�pio da igualdade trouxe � mulher um novo status, mas ainda 

est� longe de goz�-lo plenamente. H� muito que fazer a fim de assegurar a t�o sonhada 

igualdade, conferindo � mulher uma condi��o jur�dica digna.



3. PROTE��O JUR�DICA DA MULHER NO C�DIGO CIVIL DE 2002

O novo C�digo Civil Brasileiro, Lei n� 10.406, foi promulgado em 10 de janeiro de 

2002, tendo como base os princ�pios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da 

igualdade, modificando definitivamente o estatuto civil de 1916.

Embora as mulheres tenham direitos reconhecidos ao longo de sua trajet�ria de luta, 

como o direito ao voto e ao trabalho profissional, por exemplo, o C�digo Civil de 2002 trouxe 

algumas inova��es de refor�am o princ�pio da isonomia e do tratamento diferenciado 

expressamente defendidos na Constitui��o Federal de 1988.

3.1 – Igualdade entre sexos

Diversos artigos do novo C�digo Civil empregam a palavra “pessoa”, em substitui��o � 

palavra “homem” utilizada anteriormente, demonstrando a igualdade entre sexos, uma vez 

que essa substitui��o n�o interferiu no sentido jur�dico do texto. S�o exemplos: art. 1�; art. 2� 

do C�digo Civil. Segundo Maria Helena Diniz (2008a), a pessoa natural � o ser humano que 

possui uma personalidade jur�dica com capacidade para adquirir direitos e obriga��es. Nesse 

sentido a prefer�ncia da palavra “pessoa” em detrimento da palavra “homem”, para designar o 

ser humano, genericamente considerado, reproduz com nitidez o necess�rio afastamento de 

atitudes discriminat�rias.

Disp�e tamb�m no art. 1.511, a igualdade de direitos e obriga��es dos c�njuges pelo 

casamento. Com isso, a lei veio atender a uma das reivindica��es da mulher, no que se refere 

�s decis�es da sociedade conjugal, as quais dever�o ser tomadas em comum. Complementa 

ainda o art. 1.565, que os consortes, ap�s o casamento assumem responsabilidades m�tuas 

pelos encargos familiares. Antes, o marido, como chefe da sociedade conjugal, respondia 

pelos encargos de prover a fam�lia, a mulher era apenas uma colaboradora; hoje, ela tem 

obriga��es iguais aos do marido, devendo ambos, responder pela contribui��o na manuten��o 

familiar.

3.2 – Capacidade para o casamento

Na codifica��o anterior, a idade m�nima para adquirir capacidade para o casamento, 

com autoriza��o dos pais era de 16 (dezesseis) para a mulher, mas para o homem era de 18 

(dezoito anos). Atualmente, no art. 1.517, disp�e o C�digo Civil a idade de 16 (dezesseis) 



anos tanto para o homem quanto para a mulher, enquanto n�o atingida a maioridade civil. A 

unifica��o da idade n�bil acatou o princ�pio constitucional da igualdade encerrando 

definitivamente a situa��o discriminat�ria entre os sexos.

3.3 – Emancipa��o

A autoriza��o para o casamento de filhos menores era obriga��o do pai. A mulher 

somente tinha esse direito, na aus�ncia daquele. Hoje, o C�digo Civil disp�e no Par�grafo 

�nico do art. 1.517, que a autoriza��o � um direito de ambos os c�njuges, com a prerrogativa 

de exerc�-lo exclusivamente por um, na aus�ncia do outro, eliminando o tratamento 

discriminat�rio da mulher em quest�es familiares.

3.4 – Ado��o do sobrenome

Impunha o C�digo Civil 1916 a obrigatoriedade de a mulher adotar o patron�mico do 

marido. A Lei do Div�rcio9 avan�ou quando esse direito tornou-se opcional e n�o mais 

obrigacional, por�m, ainda era a mulher que poderia, se quisesse, adotar o sobrenome do 

marido. A nova codifica��o civil, mais uma vez procura igualar o direito dos c�njuges, 

estabelecendo, no par�grafo 1� do art. 1.565, que quaisquer dos c�njuges pode acrescer ao 

pr�prio, o sobrenome do consorte, ou conservar seu nome de solteiro. Numa sociedade com 

fortes conota��es machistas, como a nossa, parece muito dif�cil o homem adotar o sobrenome 

da mulher, sendo mais prov�vel manter seu nome de solteiro. E quando, excepcionalmente 

isso ocorre, principalmente quando ela � uma celebridade, o marido pode ainda se sujeitar � 

reprova��o social. O direito existe, mas inoperante.

3.5 – Chefia da sociedade conjugal

No novo C�digo Civil a figura de “cabe�a de casal” foi suprimida indicando que o 

representante da sociedade conjugal n�o mais existe. Imperava no C�digo de 1916, o marido, 

como autoridade dos c�njuges, enquanto a mulher era colocada em posi��o subalterna. Nessa 

lei a mulher somente exercia a administra��o do casal, quando da ocorr�ncia de aus�ncia, de 

pris�o ou declara��o judicial de interdi��o do marido. Hoje, ambos respondem pela dire��o 

9 Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977.



(art. 1.567) e obriga��es (art. 1.565) da sociedade conjugal em igualdade de condi��es. 

Embora a lei assim defina, na realidade, muitas fam�lias ainda consideram o marido como 

arrimo de fam�lia eis que, geralmente, � ele quem exerce uma profiss�o fora do lar e a mulher 

se ocupa dos afazeres dom�sticos (CABRAL, 2004). Evidentemente essa situa��o deve ser

uma op��o da mulher, na medida em que n�o lhe � proibido o labor fora do lar.

No que concerne � decis�o do domic�lio, a escolha tamb�m ser� um direito m�tuo 

entre marido e mulher, conforme prescreve o art. 1.569, que modificou o texto civil de 1.916, 

cujo exerc�cio desse direito cabia somente ao marido, devendo a mulher acompanhar-lhe sem 

questionamentos ou argumenta��es.

3.6 – Virgindade

O novo C�digo Civil extinguiu o direito de o homem ajuizar a��o tendente � anula��o 

de casamento, tendo como motivo o “defloramento da mulher”, do mesmo modo que 

extinguiu a “desonestidade da filha” como motivo para deserda��o. Embora n�o seja 

realmente inova��o a extin��o de tais textos, � certo que estes inda vigoravam, mesmo que em 

desuso. Na realidade, esses dispositivos estavam totalmente defasados dos costumes 

modernos da sociedade brasileira.

3.7 – Guarda dos filhos.

Pela regra do C�digo Civil de 1916, a mulher tinha preval�ncia de guarda de filhos 

menores. Geralmente existe uma tend�ncia natural em deixar a guarda de filhos menores aos 

cuidados da m�e, seja porque o instinto maternal assim o indica, seja porque tem melhores 

condi��es de acompanhar o desenvolvimento dos filhos, uma vez que o homem n�o tem 

tempo suficiente para dedicar-se aos filhos (MATIELLO, 2007). Hoje a situa��o � diferente. 

A lei estabelece que a guarda dos filhos, mesmo que menores, n�o ser� exclusivamente da 

mulher, mas o que ambos, o homem e a mulher, decidirem por m�tuo consentimento. Em 

caso de desacordo, o Juiz decidir� sobre a guarda de filhos, atribuindo ao c�njuge que 

apresentar melhores condi��es para exerc�-la, podendo at� mesmo atribuir a terceiros (art. 

1.583, 1.584).

Atualmente � comum a mulher trabalhar fora do lar e ambos, mulher ou homem, terem 

as mesmas condi��es, mas n�o acordam quanto � guarda dos filhos. A doutrina, nesses casos 



tem defendido a tese da Guarda Compartilhada, na qual, embora os filhos vivam em 

resid�ncia do pai ou da m�e, ambos exercem a guarda, sempre visando o bem estar deles.

3.8 – Poder Familiar

O poder familiar consiste num complexo de deveres estabelecidos pela lei que incidem 

sobre os pais e aproveitam aos filhos, quanto � pessoa e os bens destes (MATIELLO, 2007). 

Os filhos menores est�o sujeitos ao poder familiar que poder� ser exercido por ambos os pais, 

em igualdade de condi��es, desempenhando as fun��es impostas pela norma jur�dica, tendo 

em vista o interesse e a prote��o daqueles, conforme disp�e os artigos 1.630 e 1.631 do 

C�digo Civil.

O novo C�digo Civil utilizou a express�o “poder familiar” em substitui��o � “p�trio 

poder”, modernizando o conceito jur�dico, embora o sentido e o alcance da norma continuem 

o mesmo. Nota-se tamb�m nesse dispositivo a aplica��o do princ�pio da igualdade entre 

homem e mulher. O texto do C�digo Civil anterior determinava primazia do exerc�cio ao 

homem com colabora��o da mulher. Isso porque era o marido o chefe da sociedade conjugal e 

a sua autoridade prevalecia sobre a da m�e. 

A nova reda��o eliminou as discrimina��es quanto aos filhos que havia no C�digo Civil

de 1916. Ante o princ�pio da igualdade, qualquer discrimina��o seria odiosa, raz�o pela qual 

os filhos s�o tratados de maneira juridicamente uniforme, seja biol�gicos, adotivos, oriundos 

do matrim�nio ou do relacionamento diverso.

3.9 – Pens�o Aliment�cia

Na reda��o anterior, a pens�o era devida pelo parentesco. Na nova reda��o, n�o 

apenas o parentesco, mas tamb�m o matrim�nio e a uni�o est�vel s�o fontes de obriga��o 

alimentar. A pens�o pode ter como fundamento, n�o apenas a menoridade (quanto aos filhos), 

mas tamb�m a solidariedade familiar (quanto aos maiores) visando garantir o m�nimo para a 

sua manuten��o, assegurando meios de subsist�ncia ao necessitado.

Desse modo, os art. 1.694 e 1.702 do C�digo Civil permite que os c�njuges possam 

requerer alimentos uns dos outros de que necessitem para sua subsist�ncia.



3.10 – Uni�o Est�vel

O instituto da uni�o est�vel n�o era previsto no C�digo Civil de 1916.  Foi uma 

disciplina trazida pela Constitui��o Federal de 1988 e que foi elevada � condi��o de entidade 

familiar pela Lei 9.278, de 10 de maio de 1996.  Conforme disp�e os art. 1.723 do C�digo 

Civil de 2002, a conviv�ncia deve se revelar cont�nua e duradoura, com caracter�sticas 

pr�prias de constitui��o familiar. Este instituto emergiu das consecutivas decis�es da 

jurisprud�ncia, que pouco a pouco, foram reconhecendo o direito das mulheres “concubinas”, 

que culminaram na S�mula 380 do Supremo Tribunal Federal, ao concluir que comprovada a 

exist�ncia da sociedade de fato entre concubinos, era cab�vel a partilha dos bens.  Nota-se 

mais que a palavra “concubina”, que apresentava aspecto pejorativo, foi substitu�da pela 

designa��o “companheira”. Hoje, n�o h� refer�ncia apenas � mulher “companheira”, mas 

tamb�m ao homem “companheiro”, e ambos, constituindo uma uni�o est�vel. 

Da estabilidade da uni�o decorrem obriga��es, direitos e deveres m�tuos aos 

companheiros, listados pelo art. 1.724, muitos dos quais s�o elementos id�nticos, que antes 

eram reservados apenas ao casamento.

A legisla��o civil analisada deixa claro que o instituto da uni�o est�vel deve ser 

marcado pela aus�ncia dos impedimentos matrimoniais. Se uma rela��o heterossexual 

apresentar quaisquer impedimentos matrimoniais, n�o se caracteriza uni�o est�vel, mas 

concubinato. Evidentemente isso n�o significa que o concubinato esteja � margem da lei, pois, 

uma rela��o concubin�ria pode produzir conseq��ncias econ�micas, e os concubinos t�m 

direitos na partilha dos bens do acervo.

3.11 – Extin��o do Regime Dotal e dos bens parafernais

Embora o regime dotal de casamento j� estivesse totalmente em desuso, ainda existia 

regulamenta��o no C�digo Civil de 1916. Este regime consistia na constitui��o de um dote, 

ou um conjunto de bens, que a mulher transferia ao homem para obten��o de frutos e 

rendimentos deste patrim�nio com a finalidade de promover os encargos da fam�lia, 

devolvendo-o ao t�rmino da sociedade conjugal. Os costumes da moderna sociedade 

brasileira haviam mudado, raz�o pela qual, n�o mais fazia sentido manter essas regras. 

No mesmo diapas�o, tamb�m foram extintos regramentos sobre os bens parafernais da 

mulher. Eram considerados parafernais, os bens pr�prios da mulher, al�m dos bens dotais.



3.12 – Planejamento familiar

Embora n�o esteja disciplinada a mat�ria de planejamento familiar no C�digo Civil de 

2002, houve por bem inclu�-la neste trabalho, primeiro, por se tratar de mat�ria atinente ao 

Direito de Fam�lia, segundo, por tratar-se de inova��o trazida no texto constitucional de 1988 

(� 7� do art. 226), e, terceiro, por estar intimamente relacionado com o direito da mulher.

O planejamento familiar foi regulamentado pela Lei 9.263, de 12 de  janeiro de 1996, 

estabelecendo normas sobre um conjunto de a��es atinentes � fecundidade que garanta 

direitos iguais de constitui��o, limita��o ou aumento da prole, n�o s� pela mulher e pelo 

homem, sen�o tamb�m pelo casal (AZEVEDO, 2001).

Para o exerc�cio do direito de planejamento familiar dever�o ser oferecidos todos os 

m�todos e t�cnicas de concep��o e contracep��o cientificamente aceitos e que n�o coloquem 

em risco a vida e a sa�de das pessoas, garantindo ainda a liberdade de op��o. O direito 

reprodutivo ou contraceptivo deve ser compartilhado por ambos, marido e mulher, pois a eles 

compete a atitude quanto �s conseq��ncias da fertiliza��o assistida (DINIZ, 2006 b). 

4. PROTE��O JUR�DICA DA MULHER NA LEGISLA��O TRABALHISTA

No �mbito trabalhista e previdenci�rio, tamb�m se fizeram sentir a evolu��o da tutela 

jur�dica da mulher, em conson�ncia com o princ�pio da igualdade. Principalmente na seara do 

Direito do Trabalho as dificuldades enfrentadas pelas mulheres foram mais �rduas. Se de um 

lado a legisla��o protecionista dirigia-se �s mulheres, idosos e jovens, as diretrizes nem 

sempre eram aceitos como benef�cio, pois acabava refletindo nos sal�rios (AZEVEDO, 2001). 

Por mais que se pretendesse igualar homens e mulheres, n�o era poss�vel, em face das 

peculiaridades pr�prias da natureza da mulher – a maternidade -, circunst�ncia que provoca 

inevitavelmente o afastamento do trabalho.

A Constitui��o Federal de 1988 ao dispor sobre a igualdade de tratamento entre 

homens e mulheres, no �mbito da �rea trabalhista determinou:

Art. 5� .....

XIII – � livre o exerc�cio de qualquer trabalho, of�cio ou profiss�o, 

atendidas as qualifica��es profissionais que a lei estabelecer.



Embora esteja diretamente destinado a assegurar a liberdade de trabalho, reflete-se 

sobre o trabalho da mulher. Aliás, essas diretrizes já vinham sendo observadas nas 

Constituições que a antecederam ( as de 1934, 1937, 1946, 1967 e Emenda de 1969).

É apontado como estímulo do trabalho das mulheres a ocorrência das guerras em que 

são recrutadas muitas pessoas do sexo masculino (MARTINS, 2008). Tradicionalmente, as 

mulheres incorporaram-se num mundo do trabalho fortemente masculinizado, onde os seus 

salários eram vistos como complementares do dos chefes de família, ficando assim, 

marginalizadas, aceitando salários inferiores, jornadas excessivas, apenas para conseguir o 

emprego e manter um salário. No intuito de proteger o trabalho da mulher, algumas atividades 

eram proibidas legalmente10, fazendo com que aumentassem ainda mais as atitudes 

discriminatórias. Muitas vezes, a legislação, ao invés de protegê-las, acabavam 

discriminando-as. Eram os casos de trabalho noturno e em locais insalubres, ambos extintos 

com a edição da Constituição Federal de 1988.

Contudo, havia necessidade de manter e garantir os direitos do trabalho da mulher, 

antes às condições peculiares inerentes à mulher, justificando medidas de proteção especial 

em relação ao período de gravidez, de parto, de amamentação e impossibilidade física de 

levantamento excessivo de peso.

As medidas de proteção à maternidade somente foram efetivadas com caráter 

previdenciário em 197411, o que também veio a indiretamente proteger o direito de acesso ao 

mercado de trabalho. Antes disso, eram os próprios empregadores que pagavam os salários 

das mulheres afastadas por motivo de gestação e parto, o que dificultava a contratação de mão 

de obra feminina. Atualmente, nos termos da Lei 10.710/2003, o pagamento do salário-

maternidade continua sendo custeado pela Previdência Social, mas cabe à empresa pagar o 

salário devido à empregada, possibilitando a compensação por ocasião do recolhimento das 

contribuições gerais devidas pela empresa.

O período de afastamento por ocasião da licença-maternidade que era de 84 dias foi 

aumentado pela Constituição Federal de 1988 para 120 dias. Recentemente, a nova Lei 

11.770, de 09 de setembro de 2009, instituiu o Programa Empresa Cidadã, que prorroga a 

licença-maternidade das gestantes que trabalharem nas empresas participantes do programa 

para um período de 180 dias. Para tanto, as mulheres interessadas deverão solicitar a 

10 A Constituição de 1934 proibia o trabalho da mulher no período noturno. O Decreto-Lei 6.353, de 20 de 
março de 1944, admitia o trabalho noturno da mulher apenas se ela tivesse 18 anos. Após a promulgação da 
Constituição de 1988, não há mais essa distinção. A Lei 7.855 de 24 de outubro de 1989 revogou os artigos da 
CLT que proibiam o trabalho noturno da mulher.
11 Lei 6.136, de 7 de novembro de 1974, que instituiu o salário-maternidade como uma prestação previdenciária.



amplia��o da licen�a at� o primeiro m�s ap�s o parto, ficando impedidas de exercer qualquer 

atividade remunerada ou manter a crian�a em institui��es escolares ou creches. A empresa 

dever� pagar os sal�rios integrais �s empregadas, podendo descontar integralmente o valor nas 

parcelas do Imposto de Renda. 

A Lei n. 10.421/2002 estendeu o direito � licen�a-maternidade �s m�es adotivas e �s 

mulheres que receberem crian�as de at� 08 (oito) anos de idade em guarda judicial.  De 

acordo com a reda��o atual do art. 392-A da CLT, o per�odo da licen�a depender� da idade da 

crian�a adotada ou recebida em guarda judicial, podendo variar de 120 (cento e vinte) dias, se 

a crian�a tiver at� 01 (um) ano de idade; 60 (sessenta) dias, se a crian�a tiver entre 01 (um) 

ano at� 04 (quatro) anos; e de 30 (trinta) dias, para crian�as a partir de 04 (quatro) anos at� 08 

(oito) anos de idade.

Outras medidas de prote��o como a proibi��o de diferen�a de sal�rio, de exerc�cio de 

fun��o e crit�rios de admiss�o, j� eram previstas em outros diplomas legais12. 

No que concerne a igualdade de sal�rio � interessante observar que a remunera��o 

igual reflete na express�o “trabalho igual” e “trabalho de valor igual” (HENRIQUES, 2006). 

Segundo esse autor existe uma tend�ncia natural de dificuldade para medir o trabalho, 

porquanto a medi��o tem por base valores ou crit�rios de avalia��o diversos, muitas vezes de 

car�ter subjetivo. De outro lado, existem profiss�es que est�o representados exclusivamente 

por trabalhadores do sexo masculino, n�o havendo termo de compara��o. N�o sendo a mesma 

tarefa desempenhada por homens e mulheres, nem havendo unidade de tempo a comparar, 

segue-se a necessidade de determina��o do valor objetivo do trabalho prestado (LOPES, 

1999).

Quanto � capacidade para fins trabalhistas, a mulher a adquire plenamente aos 18 

anos, contudo, a Emenda Constitucional  n� 20, de 1998, disp�e como idade m�nima de 16 

anos para empregar-se, sendo necess�rio, autoriza��o dos pais ou respons�vel, at� atingir sua 

plena capacidade.

O tema prote��o do mercado de trabalho da mulher n�o foi tratado nas Constitui��es 

anteriores, mas uma inova��o na Constitui��o de 1988:

Art. 7� ....

XX – prote��o do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

espec�ficos, nos termos da lei.

12 Constitui��o de 1946 proibia diferen�a de sal�rio por motivo de sexo; Constitui��o de 1967 proibia tamb�m 
diferen�a no crit�rio de admiss�o, al�m da diferen�a de sal�rio.



Para dar suped�neo � essa premissa da Carta Magna, foram acrescentados alguns 

artigos na Consolida��o das Leis do Trabalho, pela Lei 9.799, de 26 de maio de 1999.

Art. 373-A – Ressalvadas as disposi��es legais destinadas a corrigir as 

distor��es que afetem o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas 

especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, � vedado:

I – publicar ou fazer publicar an�ncio de emprego no qual haja referencia 

ao sexo, � idade, � cor ou situa��o familiar, salvo quando a natureza da 

atividade a ser exercida, publica e notoriamente, assim o exigir;

II – recusar emprego, promo��o ou motivar a dispensa do trabalho em 

raz�o de sexo, idade, cor, situa��o familiar ou estado de gravidez, salvo quando 

a natureza da atividade seja not�ria e publicamente incompat�vel;

III – considerar o sexo, a idade, a cor ou situa��o familiar como vari�vel 

determinante para fins de remunera��o, forma��o profissional e oportunidades 

de ascens�o profissional;

IV – exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprova��o 

de esterilidade ou gravidez, ma admiss�o ou perman�ncia no emprego;

V – impedir o acesso ou adotar crit�rios subjetivos para deferimento de 

inscri��o ou aprova��o em concursos, em empresas privadas, em raz�o de 

sexo, idade, situa��o familiar ou estado de gravidez;

VI – proceder o empregador ou preposto a revistas �ntimas na 

empregadas ou funcionarias;

Par�grafo �nico – O disposto neste artigo n�o obsta a ado��o de medidas 

tempor�rias que visem ao estabelecimento das pol�ticas de igualdade entre 

homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distor��es 

que afetam a forma��o profissional, o acesso ao emprego e as condi��es gerais 

de trabalho da mulher.

Do ponto de vista legal, sem d�vida, houve um avan�o em rela��o � prote��o ao 

trabalho da mulher. Contudo, alguns dispositivos n�o s�o implement�veis, como por exemplo 

a disposi��o do art. 390-C, a qual obriga a empresa a manter programas especiais de 

incentivo, sem, no entanto, esclarecer como ser�o esses programas. Existem ainda outros 

dispositivos meramente program�ticos (MARTINS, 2008), conquanto a lei emprega o verbo 



“poder�” e n�o “dever�”, levando-se a concluir que a empresa n�o ter� de cumprir aquela 

regra, por n�o ser obrigat�ria. Em conseq��ncia, n�o ter� san��o, caso descrumpra tal 

preceito. � o caso, por exemplo, do art. 390-E, que disp�e sobre o desenvolvimento de 

projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher.

Hoje, a moderniza��o da tecnologia, as transforma��es dos m�todos produtivos, est�o 

cada vez mais voltadas para melhoria das condi��es de trabalho, exigindo uma revis�o em 

toda a legisla��o trabalhista com vistas a eliminar definitivamente todas as formas 

discriminat�rias contra a mulher. Em Portugal (HENRIQUES, 2006), por exemplo normas do 

Direito Social Comunit�rio estabelece a proibi��o de discrimina��o direta e indireta quanto ao 

acesso ao emprego, � promo��o profissional e �s condi��es de trabalho, esclarecendo que 

“discrimina��o direta ser� aquela em que em raz�o de sexo uma pessoa esteja sujeito a 

tratamento menos favor�vel que aquele que �, tenha sido ou possa a vir a ser dado a outra 

pessoa em situa��o compar�vel” e “discrimina��o indireta, na qual, uma disposi��o, crit�rio 

ou pr�tica aparentemente neutro seja suscet�vel de colocar pessoas de um determinado sexo 

numa situa��o de desvantagem comparativamente com pessoas do outro sexo, a n�o ser que 

esta disposi��o, crit�rio ou pr�tica seja objetivamente justificado por meios adequados e 

necess�rios para alcan�ar um objetivo leg�timo”. Esta situa��o pode ser observada no direito 

brasileiro no que se refere a fixa��o de cotas para mulheres, por exemplo. A fixa��o de cotas 

de um lado tem diretamente a inten��o de eliminar a discrimina��o sexual, mas indiretamente 

pode implicar numa discrimina��o, por via da qual pode estar prejudicando o acesso a 

determinada atividade. 

Em raz�o dessas especificidades, h� necessidade de substituir o princ�pio protetor 

fundado na inferioridade da mulher, pelo princ�pio da igualdade no trabalho.

As restri��es que ainda remanescem na legisla��o s� ser�o definitivamente eliminadas, 

n�o apenas com mudan�as nas atitudes dos empres�rios ou do Estado, mas com o 

desenvolvimento do processo cultural.

6. CONSIDERA��ES FINAIS

Em breve an�lise, demonstra-se que em menos de cem anos o quanto se alterou o 

estado jur�dico da mulher. As transforma��es foram expressivas, conquanto ainda aqu�m do 

ideal.

No presente artigo foram mencionadas as principais conquistas das mulheres, no 

tocante aos direitos constitucionais, no �mbito dos direitos da ordem civil, no acesso �s 



atividades laborativas, no exerc�cio das profiss�es, principalmente aqueles relacionados com a 

sua condi��o de mulher, seja frente � fam�lia, ao marido, aos filhos, � sociedade e � si pr�pria.

Atualmente, as mulheres que romperam e lutaram contra uma tradi��o patriarcal, 

desfrutam status que garante a igualdade de direitos com os homens, possuem as mesmas 

oportunidades que os homens. Embora as mulheres expressem sua frustra��o quando h� falta 

de igualdade, ainda assim, seguem em frente, porque elas s�o as precursoras de uma nova 

ordem, de uma estrutura diferente, de novos valores que est�o sendo promovidos no espa�o 

por elas conquistado.

Embora muito tenha sido feito em rela��o � igualdade para as mulheres, ainda existem 

atitudes discriminat�rias que precisam ser combatidas, n�o apenas com edi��o de leis, mas 

com a mudan�a de posturas sociais rigidamente arraigadas na consci�ncia social, a qual 

acredita-se, seja influenciada pelos novos valores introduzidos pelas mulheres.

� medida que se galga um patamar no degrau da igualdade, deveres e compromissos 

que at� ent�o lhe foram poupados, ir�o fazer parte da sua nova condi��o jur�dica como mulher 

e cidad� respons�vel. 
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da Universidade do Porto. Especialista em Música e em Leitura e Escrita. Coordenador

desde 1976 a Escola da Ponte, instituição pública que se notabilizou pelo projecto educativo 

inovador, baseado na autonomia dos estudantes. Autor de livros como Para os filhos dos 

filhos dos nossos filhos (2004) Sozinhos na escola (2003) Caminhos para a inclusão (2007)

Pequeno dicionário de absurdos em educação, pela Artmed Editora.

Em 1976, as crianças que acolhíamos (jogadas fora de outras escolas) transferiam para a 

Ponte os problemas sociais dos bairros pobres onde viviam. Exigiam de nós uma atitude de

grande atenção e investimento no domínio afectivo e emocional. 

A escola funcionava num velho edifício contíguo a uma lixeira. As poucas carteiras com 

buraco para o tinteiro ameaçavam desfazer-se. O banheiro estava em ruínas e não tinha porta. 

E nós, profesores, compreendemos que precisávamos mais de interrogações que de certezas. 

E empreendemos um caminho feito de alguns pequenos êxitos e de muitos erros, dos quais 

colhemos (e continuaremos a colher) ensinamentos, após termos definido a matriz axiológica 

de um projeto e objetivos que, ainda hoje, nos orientam: concretizar uma efetiva 

diversificação das aprendizagens tendo por referência uma política de direitos humanos que 

garanta as mesmas oportunidades educacionais e de realização pessoal para todos, promover a 

autonomia e a solidariedade, operar transformações nas estruturas de comunicação e 

intensificar a colaboração entre instituições e agentes educativos locais.

Na Escola da Ponte, como em outros lugares, será indispensável alterar a organização 

das escolas, interrogar práticas educativas dominantes. É urgente interferir humanamente no 

íntimo das comunidades humanas, questionar convicções e, fraternalmente, incomodar os 

acomodados. 



Há 33 anos, a educação das crianças ditas com necessidades educativas especiais

constituía mais um problema dentro do problema. A colocação de crianças com necessidades 

específicas junto dos ditos normais não era medida suficiente para se fazer o que 

recentemente se designa por inclus�o. A inclusão não se processaria em abstracto, mas 

passaria por uma gestão diferente de um mesmo currículo, para que os alunos não 

interiorizassem incapacidades, para que não se vissem cada vez mais negativamente como 

alunos e depois como pessoas. Frequentemente, sob o rótulo e o estigma da diferença, priva-

se a “crian�a diferente” (ainda que inconscientemente) de experiências que lhe permitiriam 

ganhar consciência de si como ser social-com-os-outros.

Quando compreendemos que cada criança é um ser único e irrepetível, que seria errado 

imaginar a coincidência de níveis de desenvolvimento, concluímos que não seria inevitável 

pautar do ritmo dos alunos pelo ritmo de um manual ou pela homogeneização operada pelo 

planejamento de aula destinada a um hipotético aluno m�dio. E avançámos com uma outra

organização da escola, uma outra relação entre os vários grupos que constituem a equipa 

educativa (pais, professores, alunos, pessoal auxiliar), um outro modo de reflectir as práticas. 

Passou-se de objectivos de instrução a objectivos mais amplos de educação. Este projecto 

sugere um modelo de escola que já não é a mera soma de actividades, de tempos lectivos, de 

professores e alunos justapostos. É uma formação social em que convergem processos de 

mudança desejada e reflectida, um lugar onde conscientemente se transgride, para libertar a 

escola de atavismos, para a repensar. Não é um projecto de um professor, mas de uma 

comunidade, pois só poderemos falar de projeto quando todos os envolvidos forem 

efectivamente participantes, quando todos se conhecerem entre si e se reconhecerem em 

objetivos comuns. 



ENTRE OS PODERES SEVALGENS E OS PODERES CÍNICOS

Luís Fernando Camargo de Barros Vidal

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)  foi saudado como inovadora lei que 

pioneiramente conformou o direito interno do país aos parâmetros da Convenção dos Direitos 

da Criança de 1989 (Nova Iorque). Foi fruto da convergência de atores num grande esforço de 

superação da doutrina da situação irregular  rumo à doutrina da proteção integral.

As linhas básicas destas doutrinas são bem conhecidas, e normalmente descritas em 

oposição irreconciliável. Assim é que se vê na doutrina da proteção integral um corpo 

normativo que instaura uma nova gramática de direitos reconhecidos em favor de sujeitos 

plenos designados crianças e adolescentes, para a qual a legalidade e o devido processo são 

elementos essenciais. Supera uma visão de mundo para a qual aquele novo sujeito é apenas 

objeto de tutela e intervenção segundo códigos legais flexíveis e sujeitos ao prudente arbítrio 

do juiz, que deve concretizar a máxima do bem estar do menor.

Passados vinte anos de vigência do ECA, cabe refletir sobre os avanços obtidos, bem 

como as dificuldades que ainda de impõem, e outras tantas que se cristalizaram. Não constitui 

nosso objetivo inventariar a aqui os passos desta estrada13. 

Pretendemos tão somente tomar uma pequena amostra do universo de estudo do ECA, e 

com ela refletir à luz da hipótese traçada por Boaventura de Sousa Santos para a cultura 

lusitana, e que se aplica a nós. Segundo ele, quanto mais caracterizadamente uma lei protege 

os interesses populares e emergentes maior é a probabilidade de que ela não seja aplicada 14. 

Trata-se da conhecida percepção de que as boas leis tornam-se letra morta.

13 De um modo geral concordamos com a an�lise de Fl�vio Am�rico Frasseto, para quem 
os indicadores sociais avan�aram de modo consider�vel e satisfat�rio no per�odo, sem 
embargo das car�ncias que ainda se apresentam (Programa Justi�a e Democracia, 
dispon�vel em http://www.ajd.org.br/noticias_ver.php?idConteudo=730
14 Pela m�o de Alice – O social e o pol�tico na p�s-modernidade, Cortez Editora, 3.� Ed., 
p�g. 178.



Para tanto, vamos nos deter na análise da jurisprudência relativa ao tráfico de drogas, 

que constitui um indicador interessante em razão do caráter simbólico que tem a delinquência 

a ele vinculada em nossa sociedade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), em contraste com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é o nosso campo específico. A escolha 

se explica porque as contradições entre lei e realidade se expressam de modo bastante claro e 

constituem um universo significativo de nossa hipótese de trabalho.

De um modo geral, a jurisprudência do TJSP tem se orientado no sentido de que a 

delinquência juvenil associada ao tráfico de drogas constitui o grande mal que cumpre 

combater em nome ordem social e do bem estar do menor.

Vejamos recentes julgados desta Corte.

II

No julgamento do Habeas Corpus n.º 994.09.222789-5.  O tribunal estadual tinha diante 

de si um caso de tráfico de drogas solucionado em primeiro grau de jurisdição com a 

aplicação da medida de internação, e cuja pertinência a defesa discutia à luz do art. 122 do 

ECA

Segundo os termos do art. 122 do ECA, a internação pode se aplicada tão somente se a 

infração for praticada mediante violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I) ou implicar em 

reiteração de outras infrações graves (inciso II).Mas assim decidiu a Câmara Especial:

O que disse o tribunal neste recente julgado de 08/03/2010, repetindo argumento 

bastante usual, é que o trafico de entorpecentes é hediondo e implica em grave ameaça à 

sociedade, de modo que nos termos do citado art. 122 do ECA autoriza a aplicação da medida 

de internação.



Noutro caso, o tribunal tinha diante de si um adolescente que já havia recebido medida 

sócio-educativa anterior pela prática de infração penal, e tornou a infracionar. A defesa 

contestava a aplicação da medida de internação, que segundo a orientação do STJ só cabe na 

terceira incidência infracional, pois tal é a interpretação do inciso II do art. 122 do ECA 

naquela Corte.

Tal foi a decisão do tribunal estadual no julgamento dos Embargos de Declaração n.º 

990.10.004498-2/50000, datado de 27/09/2010: 

O tribunal, ao mesmo tempo em que fixou interpretação de que à reiteração infracional 

basta a reincidência, conceito inexistente no direito infracional, afirmou que o adolescente, 



sujeito a ambiente delet�rio, n�o tem ju�zo cr�tico e optou por trabalhar para o tr�fico, merc� 

do que seu direito subjetivo � ressocializa��o deve ser garantido.

III

Estas decis�es v�o contra a orienta��o do STJ, que reiteradamente decide com 

abstra��o de considera��es sobre a gravidade social do tr�fico de drogas, e afirma que a 

medida de interna��o n�o cabe em tais circunst�ncias, como se l� no Habeas Corpus n.� 

154.868 – SP, julgado em 23/09/2010:

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIAN�A E DO ADOLESCENTE. ATO

INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TR�FICO DE 

ENTORPECENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPA��O DA 

TUTELA RECURSAL. INTERNA��O PROVIS�RIA. JULGAMENTO DA 

REPRESENTA��O. WRIT PREJUDICADO. APLICA��O DA MEDIDA DE 

INTERNA��O POR PRAZO INDETERMINADO. FLAGRANTE

ILEGALIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

I - Com o superveniente julgamento da representa��o oferecida em desfavor do 

paciente, fica sem objeto o habeas corpus que objetiva desconstituir a decis�o que 

determinou a interna��o provis�ria do adolescente (Precedentes).

II - Ante a ocorr�ncia de flagrante ilegalidade na aplica��o da medida 

socioeducativa verifica-se a possibilidade de concess�o de habeas corpus de of�cio.

III - Com efeito, a medida de interna��o est� autorizada nas hip�teses taxativamente 

previstas no art. 122 do ECA (Precedentes).

IV - A gravidade do ato infracional equivalente ao delito de tr�fico de drogas n�o 

enseja, por si s�, a aplica��o da medida socioeducativa de interna��o, se a infra��o 

n�o foi praticada mediante grave amea�a ou viol�ncia � pessoa, ex vi do art. 122, 

inciso I, do ECA (Precedentes).

Writ n�o conhecido. Ordem concedida de of�cio para desconstituir o r. decisum a 

quo no tocante � medida socioeducativa aplicada.

Percebe-se ainda, da leitura da ementa que tribunal superior ignorou �bices 

processuais para enfrentar o problema e concedeu habeas corpus de of�cio, diferentemente do 

TJSP, que no primeiro dos casos acima transcritos invocou impedimento processual para 

evitar a concreta an�lise do tema posto em discuss�o.

IV



As diferenças no trato do problema são evidentes e expressam as dificuldades do 

tribunal estadual em lidar com a doutrina da proteção integral e com o princípio da legalidade, 

que na sua visão constituem um entrave à ação saneadora e redentora da  justiça. 

Neste sentido são significativos os termos empregados no voto nos embargos de 

declaração, a revelar o mais puro e  candente decisionismo processual: analisei, entendi, 

entendo que não se pode ficar inerte e etc.

Este fenômeno alguns tem chamado de neocorrecionalismo, expressão com que se 

designa o movimento reacionário de resistência à doutrina da proteção integral, e saudosista 

do superado direito do menor.

Este movimento de resistência apresenta uma linha de argumentação decisionista, 

como já se afirmou, e ainda atécnica, dada a sua resistência ao princípio da legalidade.  Não 

por acaso o tribunal estadual, no julgamento do habeas corpus mencionado, cometeu o 

disparate de conceber o tráfico de entorpecentes como infração de grave ameaça à sociedade. 

Os erros que aí se contém são dois. 

O primeiro é terminológico e revela a pouca abertura do intérprete para o mundo que o 

cerca, e o consequente saudosismo. O julgado de 2010 empregou o termo tráfico de 

entorpecentes, repetindo dicção legal imprópria da vetusta Lei de Entorpecentes de 1979, 

quando neste século XXI e democrático temos uma Lei de Drogas. Não se trata de uma 

questão de somenos, ou assim seria se o intérprete tratasse o problema conforme o espírito da 

lei vigente, a despeito do equívoco terminológico entre entorpecentes e drogas. 

O segundo erro já se antecipou e é efeito da mentalidade antes descortinada: infração 

cometida com violência ou grave ameaça na dicção da lei é homicídio, roubo seguido de 

morte, e qualquer outra que contenha na sua descrição típica as elementares em questão. O 

erro é crasso. 

Considerar a sociedade como vítima de grave ameaça pela conduta infracional de um 

adolescente é raciocínio somente compatível com os códigos legais autoritários e 

incompatíveis com o estado de direito.

Há, ainda, neste erro, uma sutileza que cumpre aclarar. Ela se contém no agente desta 

grave perturbação da sociedade ameaçada, o adolescente infrator. 

Quão imatura é uma sociedade amedrontada por uma horda de traficantes mirins é 

questão que a psicologia social e a ciência política devem responder15. Aqui interessa anotar 

15 Tivemos um caso que ilustra a nossa hipótese aqui não aprofundada, de que a 
sociedade é imatura e no seu medo governada pelos adolescentes. Um rapaz acusado de 



que esta percepção pueril da realidade justifica a doutrina da Guerra às drogas, projeta o 

etiquetamento do infrator e interdita a compreensão da realidade e das motivações dos 

adolescentes vinculados ao tráfico de drogas.

V

A esta altura, temos condições de justificar o título atribuído a esta nossa intervenção. 

Os adolescentes estão encurralados entre os poderes selvagens e os poderes cínicos.

Os poderes selvagens16 são aqueles que se manifestam de modo violento nas relações e 

interações sociais impactadas pela criminalidade, seja ela organizada ou não. Eles atuam 

contra as forças da ordem e contra as suas vítimas, que não são apenas os sujeitos passivos 

das infrações penais, mas também aqueles que segundo a lei do mais forte se colocam nas 

relações criminais em situação de inferioridade nos elos da divisão de trabalho.  

Os poderes cínicos são aqueles que, em nome da ordem, se manifestam de modo 

autoritário e truculento nas relações e interações do cidadão com o estado. Eles atuam contra 

os inimigos e desordeiros, assim considerados desde a percepção de que integram um 

categoria criminológica indesejada. 

Cabe apenas esclarecer que os poderes cínicos assim podem ser chamados por quaisquer 

dos sentidos da palavra: aquele pejorativo, bastante conhecido, e aquele filosófico, que 

designa o movimento filosófico grego que nutria especial devoção à virtude e desprezava a 

ciência. 

No contexto específico do tráfico de drogas, os adolescentes sofrem a violência imposta 

pelas redes de tráfico, pela polícia, e pelo sistema de justiça. 

VI

O confronto da orientação do tribunal estadual com a corte superior pode sugerir na 

primeira a existência de uma preocupação substancialista saudável e importante com a 

proteção do adolescente que é negligenciada pelo STJ.

tráfico de drogas porque mantinha em sua casa um único vaso com planta de maconha, 
ao ser indagado sobre os fatos e colocado diante da possibilidade daquilo se destinar ao 
seu próprio consumo, preferiu com serenidade e boa educação responder que se tratava 
de um interesse meramente decorativo, pois apreciava plantas em geral.
16 O termo é de Luigi Ferrajoli  em Direito e Razão, Ed. RT.



Isto porque o discurso do TJSP estrutura-se com a invocação da existência de uma rede 

de serviços funcionalizada pela execução da medida sócio-educativa que pode conter o 

adolescente e propiciar a sua ressocialização17.

Isto, porém, é um equívoco.

Primeiro, porque as agências do chamado Sistema de garantias de direitos não conferem 

efetiva tutela dos direitos fundamentais dos adolescentes vinculados ao tráfico de drogas, na 

medida em que negligenciam o pressuposto básico de sua função que é a legalidade. 

Segundo, porque a percepção das virtudes da execução da medida sócio-educativa, a 

que se contrapõe a resistência do adolescente que reincide, assenta-se no equivocado 

pressuposto que de o destinatário resistente é um objeto de intervenção ressocializadora, 

quando na verdade deveria ser sujeito de intervenção integradora. 

Terceiro, porque a rede de serviços não funciona. 

Não é à toa que as experiências infracionais seguidas da aplicação de medidas sócio-

educativas aplicadas em julgamentos sumários vão se tornado meros ritos de passagem para a 

aplicação de internação. Diante deste quadro, inclusive, a discussão sobre reincidência ou 

reiteração infracional tende à irrelevância, pois resolve-se com o tempo. 

Seja como for, o importante é perceber que a preocupação substancialista do tribunal 

estadual não é saudável como aparenta, e que melhor é a orientação da jurisprudência do 

tribunal superior que limita-se a fazer aquilo que se espera do juiz: apreciar os limites legais 

da coerção estatal.

VII

Mas, nem pelo fato de recusar-se a solução substancialista oferecida pelo TJSP pode se 

deixar de reconhecer a existência de um vazio de eficácia (social) no modo como o Sistema 

de garantias é operado.

Com efeito, abstraída a solução substancialista, resta a percepção de que o Sistema de 

garantias apenas atua negativamente ao recusar a aplicação de medidas mais gravosas sem 

embasamento legal, omitindo-se da atuação positiva de investidura no gozo de direitos.

Inúmeros estudos tem indicado que o tráfico de drogas possui um poder de atração 

muito grande e exerce verdadeiro fascínio nos adolescentes.

17 O termo ressocialização é inadequado. Adolescentes são pessoas em condição peculiar 
de desenvolvimento, e, portanto, em processo de integração social. 



Dentre tantos outros, o estudo de Marisa Fefferman18, estruturado a partir dos discursos 

dos próprios garotos, vai direito ao ponto ao indicar que se trata de um problema 

eminentemente econômico. Questões de auto-estima e promoção social comumente apontadas 

outro significado não podem ter numa sociedade capitalista19. 

Pois bem. Assim visto o problema, é razoável considerar a hipótese de que uma 

interpretação alternativa ao substancialismo e que objetive a desejada intervenção positiva, 

deve considerar o aspecto econômico em questão.

A Convenção n.º 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) define em seu

art. 3º o emprego de mão-de-obra de crianças e adolescentes no tráfico de entorpecentes 

dentre as piores formas de exploração do trabalho infanto-juvenil:

Art. 3�. Para os fins da presente Conven��o, a express�o “as piores 

formas de trabalho infantil” abrange:

b) a utiliza��o, o recrutamento  ou a oferta de crian�as para a 

realiza��o de atividades il�citas, em particular a produ��o e o tr�fico 

de entorpecentes, tais como definidos nos tratados internacionais 

pertinentes; 

Trata-se de norma jurídica em vigor dentre nós, e que define uma modalidade de 

trabalho que atenta contra a dignidade das pessoas a elas sujeitas20. 

Com esta norma jurídica, podemos compreender o envolvimento dos adolescentes 

com o comércio de drogas como  um problema eminentemente de vitimização, que é por 

óbvio incompatível com a posição de sujeito ativo de uma infração penal.

Dito de outro modo, a Convenção n.º 182 da OIT nos permite deslocar o problema dos 

trabalhadores do tráfico da esfera infracional para a esfera civil. 

O deslocamento proposto a partir da norma internacional permite superar a abordagem 

do adolescente como um desviante que compõe uma categoria criminógena, auferindo-se a 

herança da criminologia crítica que implica em adiar, evitar e renunciar à punição21. 

18 Vidas Arriscadas – O cotidiano dos jovens trabalhadores do tr�fico. Ed. Vozes. 
19 H� uma entrevista com a pesquisadora sobre o mesmo tema que pode ser acessada 
em http://www.ajd.org.br/multimidia_videos_ver.php?idConteudo=117

20 Trabalho Infantil, Wilson Donizeti Liberati e outro, Malheiros Editores, 2006, p�g. 55.

21 Jorge Figueiredo Dias e outro.  Criminologia – O Homem Delinq�ente e a Sociedade 
Crimin�gena, Coimbra Editora, 3.� reimpress�o. P�gs. 358-360.



Permite, pois, considerar a abordagem do problema desde a lógica das tecnologias 

positivas de intervenção22, em superação à tecnologia negativa própria das medidas punitivas 

em geral, especialmente a privação de liberdade, esta indesejada por força do princípio 

constitucional da excepcionalidade (art. 227, § 3.º, da CF).

A intervenção que daí advém há de considerar as potencialidades do adolescente 

reveladas em sua disposição para o trabalho e para o empreendedorismo, e não em sua 

tendência para a criminalidade.  O ECA oferece o instrumental essencial para isto, que são 

especialmente o instituto da remissão23 e as medidas protetivas2425.

Claro que esta linha de interpretação não exclui a vertente infracional hoje largamente 

utilizada, mas que deve ser reservada aos casos excepcionais e raríssimos de impossível 

classificação nos termos da Convenção da OIT, tudo ainda sem embargo da aplicação de 

medidas punitivas àquele que promove o tráfico e exploram a mão-de-obra juvenil.

VIII 

Ao considerar a hipótese com que iniciamos este texto, de que boas leis tornam-se letra 

morta, Boaventura de Sousa Santos destaca que debaixo destas circunstâncias é necessário 

promover a luta pela mudança do direito, e também pela aplicação do direito, esta inclusive 

mediante interpretações inovadoras da lei vigente.

Ao constatar adolescentes sujeitos aos poderes selvagens e aos poderes cínicos, nos 

deparamos com um vazio de eficácia da boa lei que pode ser superado com a melhor 

compreensão do contexto em que se dá a infração e a construção de uma interpretação 

inovadora. 

Esta interpretação permite ver o envolvimento do adolescente com o tráfico de drogas 

como uma potencialidade a ser desenvolvida, e não um ilícito a ser combatido.

Há várias maneiras de entender o tráfico de drogas e agir. O inquestionável é que a 

Guerra às drogas não resolve nada e só produz vítimas encurraladas. Um próximo passo, ou 

22 A distinção entre tecnologias positivas e negativas de intervenção é feita  por Foucault. Só pás primeiras 
podem causar inclusão social. Vide nosso Medidas sócioeducativas, in Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
n. 37, v. 10, 2002. p. 191-207
23 A remissão é um instituto mal compreendido na doutrina e na jurisprudência, que a tratam como uma espécie 
de favor rei de natureza processual. Trata-se, na verdade, de um direito subjetivo à não-intervenção 
24 As medidas de proteção são conceitualmente distintas das medidas sócioeducativas, pois estas tem carga 
sancionatória. Não se pode confundi-las, e nem aplicá-las indistintamente.
25 Àqueles mais céticos e temerosos,  é de se lembrar que a Colômbia pôs em prática um 
amplo programa de integração de adolescentes envolvidos com a narco-guerrilha que 
implica renúncia à punição e aplicação de medidas protetivas, tudo com base num 
mecanismo semelhante à remissão. Não cabe aqui, entretanto, avaliar o programa em si.



outra forma de se abordar o problema, deve ser a partir das normas internacionais que tratam 

do emprego de crianças e adolescentes em conflitos armados.
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I. INTRODUÇÃO. VIOLÊNCIA E RELAÇÕES DE TRABALHO

Já tive ocasião de explorar o tema da violência nas relações de trabalho em obra 

própria, com ênfase no escopo de sistematização e compreensão dinâmico-panorâmica do 

problema26. Neste artigo, circunscrevo-me à questão da exploração sexual da pessoa em 

formação (modalidade de exploração compreendida entre as piores formas de trabalho 

infantil, segundo o artigo 3º, «b», da Convenção n. 182 da OIT). Nada obstante, sendo por si 

evidente a gravidade e a virulência da exploração sexual infanto-juvenil  violência malsã 

perpetrada contra as atuais e as futuras gerações (logo, de caráter intergeracional) , calhará 

bem recordar alguns elementos que esclarecem a etiologia da violência. Faço-o agora, à guisa 

de introdução.

26 Cfr. FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos Avançados de Direito Material do Trabalho: abordagens 
multidisciplinares. São Paulo: Damásio de Jesus, 2006. v. II. pp.27-88.



Alhures, definimos violência como toda forma de sujeição antijurídica que 

predispõe a vítima ao sofrimento físico, psíquico ou moral. E pontuamos, com HANNAH 

ARENDT27, que v�rios “mitos” sobre a viol�ncia so�obraram no limiar do s�culo XXI. 

Pensava-se que a viol�ncia era biologicamente inerente ao ser humano; que o sentido de 

viol�ncia era a “causa” (= sujeito eficiente) de mazelas sociais como o armamentismo, a 

criminalidade, o belicismo e a explora��o do homem pelo homem; e que a viol�ncia era 

necessariamente um comportamento irracional, impensado e despregado de fins, a exemplo da 

ira. Estaria mais pr�xima das feras e do que dos homens.    

Mirando o mais not�rio e desconcertante palco de viol�ncias do s�culo XX  o 

Holocausto judeu , ARENDT desmistificou tais cren�as, convencendo que, ao rev�s, a 

viol�ncia n�o � natural ou biol�gica (e contrapondo, aqui, nomes como NIETZCHE e 

BERGSON, que baseavam a tese da “naturalidade” da viol�ncia na necessidade interna de 

crescer); antes, � um aspecto cultural das sociedades (e, para o tipo de viol�ncia que hoje se 

descortina nas cidades e nos campos, um aspecto muito particular da sociedade p�s-

industrial). A isso se denominou a �desnaturaliza��o da viol�ncia�, no sentido de que o 

comportamento violento n�o pode al�ar foros de “normalidade” social, tornando-se objeto de 

contempla��o impass�vel numa esp�cie de “amortecimento coletivo” que empalidece as 

rea��es sociais contr�rias e fortalece a domina��o violenta. Ainda para ARENDT, a viol�ncia 

n�o seria sujeito ou fim de qualquer coisa; seria, sempre, instrumento para se alcan�ar 

determinados fins. A viol�ncia dramatiza queixas, mas n�o produz causas  e a isso se 

chamou a �despersonaliza��o da viol�ncia�. A viol�ncia n�o seria, enfim, irracional ou 

bestial: possuiria, ao rev�s, uma racionalidade pr�pria, que ora repousa em fatores 

econ�micos (quando, e.g., a viol�ncia se revela como instrumento de mobilidade social em 

sociedades que padecem de desigualdades sociorregionais e de m� distribui��o da renda, ou 

ainda como instrumento de otimiza��o da acumula��o capitalista28), ora em fatores culturais 

(quando a viol�ncia � percebida como fator de afirma��o social, sem qualquer vincula��o 

com bens da vida  como, por exemplo, na viol�ncia das torcidas uniformizadas, das 

gangues juvenis ou na pr�pria submiss�o sexual da mulher). Nesse sentido, a racionalidade da 

viol�ncia est� na sua eficácia para a consecu��o dos fins a que se destina29. 

27 Sobre a Viol�ncia. Trad. Andr� Duarte. Rio de Janeiro: Relume-Dumar�, 1994. pp.48-60. 
28 Exemplo eloquente disso, sempre citado, � a Fazenda Vale do Rio Cristalino (sul do Par�), de propriedade da 
Volkswagen do Brasil: trabalhadores que fugiram da fazenda denunciaram que, a despeito do uso da mais alta 
tecnologia (inclusive transistores de computadores implantados em cada animal para controlar o cruzamento e a 
reprodu��o), financiada com subs�dios do Governo Federal, havia ali o “gato” e o rur�cola escravizado.
29 Nesse sentido, recorde-se a advert�ncia de ELIO GASPARI, quanto � tortura e o seu uso institucional (A 
Ditadura Escancarada. S�o Paulo: Companhia das Letras, 2002. p.37): “O que torna a tortura atraente � que 



J� no marco das rela��es de trabalho, a viol�ncia assume uma fisionomia mais ou 

menos caracter�stica,com tr�s elementos estat�sticos que, reunidos, permitem particulariz�-la 

em rela��o �s formas de viol�ncia perpetradas nas demais esferas de sociabilidade humana. 

Vejamos.  

[1] A viol�ncia no trabalho baseia-se em relações de poder que frequentemente 

envolvem e polarizam integrados e marginalizados (outrora ditos, no jarg�o marxista, 

“prolet�rios”30). Isso explica porque os mais elevados �ndices de trabalho infanto-juvenil 

proibido concentram-se nas regi�es socioecon�micas de maior carestia ou desigualdade31. E 

ela de fato funciona. O preso n�o quer falar, apanha e fala. � sobre essa simples constata��o que se edifica a 
complexa justificativa da tortura pela funcionalidade. O QUE H� DE TERR�VEL NELA � A SUA VERDADE”.
30 Atente-se, por�m, para o fato de que a marginaliza��o e a protomarginaliza��o socioecon�mica n�o s�o 
fen�menos adstritos � realidade urbano-industrial, como a express�o poderia sugerir, em sua acep��o mais 
restrita ou usual. Ali�s, tampouco � essa a acep��o mais fidedigna para aquela express�o, tomando-se em conta o 
conjunto do pensamento anarco-marxista. Anarquistas e marxistas referiam-se ao “proletariado” (do latim 
proles, i.e., “filho”, “prog�nie”) para definir uma classe antag�nica � classe capitalista. A express�o original 
vem de Roma, quando o rei SERVIUS TULLIUS (578-535 a.C.) empregou o termo “proletarii” para designar o 
conjunto dos cidad�os de classe mais baixa, que n�o tinham propriedades, n�o pagavam impostos e cuja �nica 
utilidade para o Estado era gerar proles (filhos), engrossando as fileiras dos ex�rcitos. MARX e os anarquistas 
diferenciavam, por�m, os prolet�rios dos meros trabalhadores, porque estes poderiam vender os protudos do seu 
trabalho, enquanto que os prolet�rios n�o teriam nada al�m da sua pr�pria for�a de trabalho (bem que, embora 
eticamente “extracommercium”, esteve no centro do tr�fico jur�dico-econ�mico que deu origem ao Direito do 
Trabalho e, nesse contexto, tornou-se plenamente vend�vel). Em outras palavras: no modo de produ��o 
capitalista, o prolet�rio vive apenas de sua capacidade de trabalhar (diversamente, e.g., dos trabalhadores nas 
antigas corpora��es de of�cio, que negociavam livremente o produto de seu trabalho). Dessa forma, todos os 
produtos de seu trabalho e o seu pr�prio trabalho j� n�o lhe pertencem, mas �queles que compram sua for�a de 
trabalho e lhe pagam, por isso, um sal�rio. Assim entendida, sem um necess�rio v�nculo sem�ntico com a 
Revolu��o Industrial, evidentemente a express�o permite abrigar tanto os prolet�rios da cidade quanto os 
prolet�rios do campo.
31 Para o caso brasileiro, confira-se (dados da Ag�ncia Brasil): “O coordenador da Organiza��o 
Internacional do Trabalho (OIT), RENATO MENDES, explica que existem dois tipos de ranking do 
trabalho infantil no Brasil – um que apresenta os n�meros absolutos de casos de explora��o de 
crian�as e adolescentes e outro que apresenta percentuais comparados aos dados regionais e 
nacionais. O Nordeste � l�der em ambos os casos. [...] A preocupa��o maior, segundo Mendes, � a 
Bahia. O estado responde por cerca de 10% do total de crian�as trabalhando em todo o pa�s e a 45% 
dos casos registrados na Regi�o Nordeste. Maranh�o e Piau� tamb�m s�o apontados pela OIT como 
destaques negativos. A cada 100 crian�as que vivem nesses estados, cerca de 17 trabalham e n�o 
conseguem alcan�ar sucesso escolar por quest�es relacionadas � explora��o” (http:// 
www.fomezero.gov.br/noticias/nordeste-lidera-trabalho-infantil, 12.06.2008  acesso em 
24.12.2009). Como bem se sabe, o Nordeste brasileiro � a regi�o geopol�tica mais pobre do pa�s, com 
os piores indicadores socioecon�micos (inclusive IDH). � o que nos revela, ademais, a chaga do 
trabalho infantil indígena: “Segundo a OIT, na Am�rica Latina, pelas condi��es de marginaliza��o 
e exclus�o dos povos ind�genas, as crian�as ind�genas s�o mais afetadas pelas piores formas de 
trabalho infantil. Assim, � necess�rio ‘dar um enfoque espec�fico para combater tais situa��es de 
explora��o econ�mica em que se encontram esse setor da popula��o’” (http://www.adital.com.br/ 
site/noticia.asp?lang=PT&cod=32599, acesso em 24.12.2009  g.n.).



diga-se, bem a prop�sito, que essas mesmas microrrela��es de poder tamb�m oportunizam, 

em larga medida, uma outra forma de viol�ncia contra a crian�a, a pedofilia32.

[2] A viol�ncia no trabalho pressup�e ami�de um modo de apropriação do trabalho 

alheio estribado pelo desvalor subjetivo da ação juridicamente esperada (i.e., da a��o de 

atitude jur�dica)33. Isso significa dizer que, nos contextos de viol�ncia laboral, oprimir e 

abusar s�o atitudes razo�veis aos olhos do opressor, notadamente quando se processam sob a 

�gide de acordos ou conven��es leoninas e utilitaristas, que conduzem � reifica��o (= “tornar 

coisa”) do ser humano trabalhador. Tenha-se em conta, � guisa de ilustra��o, os in�meros 

casos de escravid�o contempor�nea que se descobrem todo ano no Brasil, nas zonas rurais e 

nos grandes centros: ali, n�o h� exatamente trabalho for�ado (“ut” artigo 2� da Conven��o 

n.29 da OIT), porque os trabalhadores geralmente aceitam  e, mais que isso, desejam 

trabalhar sob condi��es degradantes ou an�logas a de escravo34. Na percep��o subjetiva 

desses trabalhadores, a a��o de atitude jur�dica  que implica a formaliza��o do contrato de 

trabalho, o registro em CTPS, os recolhimentos previdenci�rios, a quita��o dos direitos 

trabalhistas, etc. (“a contrario” dos artigos 149, 203, 297, �4� e 337-A, III, do C�digo Penal, 

entre outros)  � desvaliosa, porque traduz desemprego e repulsa � m�o-de-obra barata (a se 

observar a legisla��o, o empres�rio preferir� sempre contratar brasileiros). Evidentemente, 

esse modo de ver o mundo facilita a explora��o e a viol�ncia laboral, j� que a pr�pria v�tima 

� esquiva � a��o do Estado. Por vezes, o desvalor subjetivo da a��o de atitude jur�dica est� 

impregnado no pr�prio substrato cultural de certos grupos sociais; � o que se d�, no caso do 

trabalho infantil, com os curumins e o convencimento das tribos de que as atividades 

32 Para praticar seus abusos, o ped�filo geralmente se vale de rela��es de poder e ascend�ncia que lhe valem o 
respeito, a confian�a e a obedi�ncia do menor. Leia-se, por todos: “O ped�filo procura, freq�entemente, a 
situa��o de exercer a fun��o de substituto paternal para ter a condi��o de praticar sua pervers�o. Seu dist�rbio 
mental � compulsivo: ele vai repetir e repetir seu comportamento abusivo, como o mais forte dos v�cios. 
Nenhuma promessa de mudan�a de seu comportamento pode ser cumprida por ele, pois ele � dependente do 
abuso. Ele tem consci�ncia do que pratica, portanto deve ser responsabilizado criminalmente, sem atenuantes”
(IENCARELLI, Ana Maria Brayner, in http://www.portaldopsicologo.com.br/publicacoes/publicacoes_10.htm,
16.09.2003). A autora � psicanalista de crian�as e adolescentes.
33 Valho-me, aqui, das no��es que o penalista alem�o HANS WELZEL cunhou para o problema da conduta 
desvaliosa em Direito Penal, na perspectiva �tico-jur�dica (i.e., objetiva); mas inverto-a, para meus prop�sitos, 
concentrando-me na ideia de desvalor subjetivo da a��o (que a WELZEL, em sua perspectiva original, 
evidentemente n�o interessava). Cfr. WELZEL, Hans. Direito Penal. Trad. Afonso Celso Rezende. Campinas: 
Romana, 2003. pp.27-35 e 75-84.
34 Para o espec�fico caso do trabalho boliviano na produ��o t�xtil paulistana, v. FELICIANO, 
Guilherme Guimar�es. “Sobre os caminhos institucionais para o combate ao trabalho escravo 
contempor�neo no �mbito dos munic�pios”. In: Revista de Direito do Trabalho. S�o Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004. v. 30. n. 116 (outubro-dezembro). pp. 77-90.



laboriosas (pesca, caça, lavoura) são essenciais para torná-lo um adulto pleno em suas 

potencialidades35. 

[3] A violência no trabalho campeia mais vigorosamente nas áreas de ausência do 

Estado (e essa talvez seja, das três características, a mais comum, vez que geralmente 

encontradiça nas outras formas de violência36). No mundo do trabalho, porém, a ausência do 

Estado aprofunda a segunda característica (desvalor subjetivo da ação de atitude jurídica), 

combinando indulg�ncia, leni�ncia e coniv�ncia com a mais recorrente força-motriz da 

criminalidade: a impunidade. Aqui, volverei às lições de HANNAH ARENDT para assertar 

que a viol�ncia, como modo “institucionalizado” de dom�nio social (a exemplo do que se 

passa, na cidade do Rio de Janeiro, com as ações de traficantes e de milícias), contrapõe-se 

sociologicamente aos mecanismos p�blicos de poder. Onde a violência domina 

absolutamente, o poder (público) está ausente.

Compreendida, assim, a etiologia da violência (e, particularmente, da violência nas 

relações de trabalho), resta sinalizar soluções, num primeiro esboço de ideias.

Dentro de uma perspectiva de ordem, o equacionamento do problema passa pela 

restauração e pela ampliação da eficácia das leis do Estado (mais do que pela infla��o 

legislativa, de feitio burocrático e simbólico, que merece sempre censura37), prevenindo e 

coibindo severamente os atos de violência. A san��o jur�dica consumada (civil “stricto 

sensu”, administrativa ou penal), mais que a sua cominação “in abstracto”, comunica ao

agressor e à sociedade que os valores éticos sob a guarida da norma jurídica (= a��o de 

atitude jur�dica) seguem vigentes. Sinaliza, pois, a garantia de vig�ncia real dos valores de 

a��o de atitude jur�dica. Em Direito Penal, essa concepção foi denominada teoria da 

35 Chama a atenção, nesse sentido, a intervenção do curumim pataxó UBIRAÍ, de 17 anos, por ocasião da 8� 
Confer�ncia Nacional dos Direitos da Crian�a e do Adolescente (Brasília, 07 a 10.12.2009). O adolescente, 
oriundo de tribo estabelecida no município de Coroa Vermelha (BA), pontuou que “a cultura ind�gena � 
diferente. Pintamos e fazemos artesanato desde cedo. S�o fontes de renda, mas tamb�m express�o de arte. O 
trabalho n�o � propriamente infantil: � familiar. Isso ocorre com os �ndios, com os quilombolas e outras 
comunidades tradicionais que precisam ser compreendidas e preservadas” 
(http://www.direitosdacrianca.org.br/midia/sala-de-imprensa/ sugestoes-de-pauta/meninos-indigenas-atuantes-
na-8a.-conferencia  acesso em 24.12.2009). Esse é, com efeito, um dos grandes dilemas que o Ministério 
Público do Trabalho enfrenta, hoje, no combate ao trabalho infanto-juvenil proibido brasileiro.
36 Quanto a isso, cfr., por todos, PIMENTA, Carlos Alberto Máximo. Torcidas organizadas de futebol: viol�ncia 
e auto-afirma��o: aspectos da constru��o das novas rela��es sociais. Taubaté: Vogal, 1997. pp.27-29. V. ainda 
WEFFORT, Francisco. Qual democracia? São Paulo: Companhia das Letras, 1994. passim. 
37 O “direito penal simb�lico” é uma deformidade, por representar, a um tempo, “instrumento oportunista para 
lograr dividendos pol�ticos” e “fen�meno de politiza��o interna do direito penal”, bastando-se na legitimação 
pela aparência. Cfr., “mutatis mutandi”, RODAS MONSALVE, Julio César. “La protecci�n penal del ambiente 
y funci�n simb�lica del derecho penal”. In: Derecho Penal y criminolog�a: Revista del Instituto de Ciencias 
Penales y Criminologicas. Bogotá: [s.e.], 1993. n. 51 (sept./diciembre). v. XV. p.166.



prevenção geral positiva fundamentadora (H. WELZEL e G. JAKOBS38). A preven��o da 

viol�ncia pressup�e, portanto, uma resposta institucional austera, imperativa e certa. Eis o 

primeiro e judicioso passo. 

Como, por�m, mais precisamente, a viol�ncia afeta a crian�a e o adolescente nas 

rela��es de trabalho? E sob quais contextos se convola em viol�ncia sexual?

II. TRABALHO INFANTO-JUVENIL: VIOLÊNCIA, EXPLORAÇÃO E ABUSO 

SEXUAL

Iniciemos pela tessitura normativa “de iure constituto” que hoje rege a mat�ria. 

Pela lei brasileira em vigor (Lei n. 8.069/90  Estatuto da Crian�a e do Adolescente), 

s�o crian�as as pessoas com at� doze anos incompletos, enquanto adolescentes s�o as pessoas 

que t�m entre doze e dezoito anos incompletos (artigo 2o). Tais defini��es coadunam-se com 

aquela estampada no artigo 402, caput, da Consolida��o das Leis do Trabalho, pela qual 

“considera-se menor para os efeitos desta Consolida��o o trabalhador de quatorze at� 

dezoito anos” (reda��o da Lei n. 10.097/2000)  a n�o ser, � claro, pelo uso da express�o 

�menor�, h� muitos anos abolida propositalmente da legisla��o tuitiva, por remeter ao 

arca�smo do paradigma do �menor infrator� que inspirou o C�digo de Menores (Lei n. 

6.697/79) e os textos legislativos anteriores.

O artigo 7o, XXXIII, da Constitui��o Federal pro�be o trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito anos. Pro�be, ademais, qualquer trabalho a pessoas menores 

de dezesseis anos, exceto nas hip�teses de aprendizagem, praticada com finalidade 

eminentemente educativa (educa��o profissional), e somente a partir de catorze anos. Logo, a 

38 Cfr., por todos, BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. 6a ed. S�o Paulo: Saraiva, 2000. v. 
1. pp.84-90. “In verbis”: “A teoria da preven��o geral positiva apresenta duas subdivis�es: preven��o geral 
positiva fundamentadora e preven��o geral positiva limitadora. [...] WELZEL e JACOBS [sic], dentre outros, 
podem ser considerados como representantes da teoria da preven��o geral positiva fundamentadora. [...] Na 
concep��o de WELZEL, o Direito Penal cumpre uma fun��o �tico-social para a qual, mais importante que a 
prote��o de bens jur�dicos, � a garantia de vig�ncia real dos valores de a��o da atitude jur�dica. A prote��o de 
bens jur�dicos constitui somente uma fun��o de preven��o negativa. [...] Destacamos JACOBS [sic] como um 
dos representantes da teoria fundamentadora. [...] Embora coincida com WELZEL em buscar na coletividade 
sua manuten��o fiel aos mandamentos do Direito, nega que com isso se queira proteger determinados valores 
de a��es e bens jur�dicos. [...] Ao Direito Penal, segundo JACOBS [sic], corresponde garantir a fun��o 
orientadora das normas jur�dicas. [...] Quando ocorre a infra��o de uma norma (...) conv�m deixar claro que 
esta continua a existir, mantendo sua vig�ncia, apesar da infra��o. Caso contr�rio, abalaria a confian�a na 
norma e sua fun��o orientadora”. Para a correla��o entre a teoria fundamentadora e o conceito jur�dico-penal de 
a��o, cfr. tamb�m JAKOBS, G�nther. Est�dios de Derecho Penal. Trad. Enrique Pe�aranda Ramos, Carlos J. 
Su�rez Gonz�les, Manuel Cancio Meli�. Madrid: UAM/Civitas, 1997. pp.101-125.  



criança não pode trabalhar, sob quaisquer circunstâncias (sequer como aprendiz). A 

aprendizagem é regida, na CLT, entre os artigos 424 a 433. 

O artigo 227, caput, da CRFB, por sua vez, dispõe que é dever da família, da sociedade 

e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização (e não ao «trabalho» em si 

mesmo, o que perfaz a distinção essencial entre os contratos de aprendizagem e os contratos 

de trabalho comuns), à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,

explora��o (inclusive a dos próprios pais), viol�ncia, crueldade e opressão. Isso inclui, por 

óbvio, manter a criança e o adolescente a salvo de toda e qualquer explora��o sexual. 

Deve-se reconhecer, portanto, que tanto o princ�pio da prote��o integral como o 

princ�pio da (absoluta) prioridade detêm inderrogável “status” constitucional. Essa 

constatação é particularmente importante em tempos de ativismo judicial e hermenêutica pós-

positivista: a partir do reconhecimento do assento constitucional desses princípios, poder-se-á 

engendrar a releitura ou mesmo a rejei��o de normas-regras legais que, votadas pelo 

Parlamento e sancionadas pelo Presidente da República, atentem flagrantemente contra 

aqueles princípios, dotados que são de imutabilidade e intangibilidade constitucional (“ut” 

artigo 60, §4º, IV, da CRFB).

Pelo quanto exposto até aqui, e também com fulcro no quanto disposto entre os artigos 

402 a 423 da CLT, conclui-se que a legislação brasileira proíbe, em geral, o trabalho de 

crianças; já os adolescentes não podem trabalhar sob as seguintes condições: 

 trabalho noturno (entre 22h00 e 5h00, “ut” artigo 73, §2º, da CLT);

 trabalho perigoso, insalubre ou penoso;

 trabalho em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento;

 trabalho em horário e local que impeçam a frequência à escola.

Na prática, porém, crianças e adolescentes são extensamente arregimentados para essas 

modalidades de trabalho, à luz do dia e sob os narizes das autoridades públicas. A questão se 

entrelaça, portanto, com a omissão estrutural do Poder Público (o que reconduz ao item 

anterior, quanto à problemática da aus�ncia de Estado como elemento indutor de violência) e 

com doses generosas de hipocrisia político-burocrática. Se o leitor já tentou, por contato 

telefônico ou eletrônico, mobilizar os aparatos de Estado (polícia repressiva, conselhos 

tutelares, ofícios do Ministério Público, etc.) para coibir flagrantes de exploração do trabalho 

de crianças em semáforos das grandes cidades saberá bem do que estou a falar. A eficiência 



das “opera��es” e das “for�as-tarefas” contrasta com a inefici�ncia das repress�es no 

“varejo”(= explora��o socialmente dilu�da).

E as estat�sticas demonstram que, no Brasil, os atentados contra o ser humano em 

forma��o n�o s�o poucos, nem localizados, nem tampouco sazonais. Passemos por elas, ainda 

que brevemente, no curso desta d�cada.

No in�cio da d�cada, a situa��o era alarmante. Segundo estimativas da PNAD 2000, 

havia entre n�s, no ano 2000, 7,5 milh�es de crian�as e adolescentes, entre 10 e 17 anos, a 

prestar trabalho regularmente, sendo que 3,3 milh�es tinham menos de 14 anos (a despeito da 

proibi��o constitucional do artigo 7o, XXXIII, da CRFB). Desse contingente, 1,9 milh�es de 

crian�as n�o eram remuneradas pelo seu trabalho (i.e., ativavam-se em condi��o an�loga � de 

escravos). Das crian�as remuneradas, 88,8% ganhavam at� um sal�rio m�nimo, com carga 

hor�ria m�dia de 26,5 horas semanais39. 

Felizmente, esses n�meros foram controlados e iniciaram uma queda cont�nua e 

significativa, notadamente em raz�o da intensifica��o das a��es repressivas do Estado 

brasileiro contra os focos multitudin�rios de trabalho infanto-juvenil proibido. A isso se 

associaram, no �ltimo lustro, os programas de transfer�ncia de renda e a consequente 

melhoria das condi��es socioecon�micas das popula��es brasileiras mais carentes (minando 

aquelas relações de poder que subjugam o economicamente desfavorecido e o predisp�em � 

viol�ncia, como visto supra). Vejamos os n�meros mais recentes, revelados pela �ltima 

Pesquisa Nacional por Amostragem de Domic�lio, divulgada pelo IBGE no dia 18.09.2009 

(PNAD/IBGE 2008). 

Consoante a PNAD 2008, o n�mero de crian�as e adolescentes trabalhadores na faixa 

et�ria entre 5 e 13 anos caiu de 1,2 milh�o em 2007 parta 993 mil em 2008 (menos de um

milh�o), materializando uma queda de 19,2%. Ainda trabalham, no Brasil, cerca de 4,5 

milh�es de pessoas com idade entre 5 e 17 anos. Mas, em 2008, eram 4,8 milh�es as crian�as 

e os jovens dessa faixa et�ria que efetivamente trabalhavam (queda de 7,6%). Entre as 

crian�as com idade entre 5 e 9 anos, o trabalho propriamente infantil caiu 10,7%, pois em 

2008 havia 141 mil trabalhadores mirins, contra 158 mil em 2007  e � de todo interesse 

que, no cotejo entre as taxas por faixa et�ria de redu��o do trabalho infanto-juvenil proibido, 

as mais acentuadas se verifiquem justamente entre as pessoas mais jovens (crian�as). Na faixa 

de idade entre 10 e 13 anos, a redu��o foi de 20,4%. Os 4,5 milh�es de jovens e crian�as entre 

39 Dados do Sistema Federal de Inspe��o do Trabalho (SFIT/MTE) e da Pesquisa Nacional por Amostragem de 
Domic�lio (PNAD/IBGE).



5 e 17 anos ocupadas em 2008 equivalem a 10,2% das pessoas com essa faixa etária, sendo 

0,7% menor do que no ano anterior. Outro dado sensível é o de que a maioria dos jovens 

trabalhadores está empregada em trabalhos domésticos (51,6%). Outros 35,5% trabalhavam 

em área agrícola.

Para o mais, veja-se:

Trabalho Infanto-juvenil no Brasil

Faixa 

etária

Nº de pessoas 

ocupadas em 2007

Nº de pessoas 

ocupadas em 2008

Diminu

ição

5 a 17 

anos

4,8 milhões 4,4 milhões 7,6%

5 a 13 

anos

1,2 milhão 993 mil 19,2%

5 a 9 

anos

158 mil 141 mil 10,7%

10 a 13 

anos

1 milhão 852 mil 20,4%

Fonte: IBGE (PNAD 2008)

Em síntese: a chaga prossegue, conquanto melhor contida. 

Mas não se trata de um privilégio da sociedade brasileira. No mundo  e em especial 

nos países em desenvolvimento , a exploração laboral infanto-juvenil também é lugar-

comum. Segundo HORITA40, fiando-se em dados de 2000-2002,

O trabalho de crianças e adolescentes menores de 14 anos é um fenômeno social 

existente em todo o mundo, rico ou pobre. Varia apenas de intensidade e 

gravidade. No entanto, é nos países do Terceiro Mundo que ele se apresenta de 

forma brutal. Dados da Organização Internacional do Trabalho - OIT indicam 

40 Cfr. HORITA, Fernando. “A Quest�o do Trabalho Infantil no Brasil” (in 
http://fge.if.usp.br/~fhorita/ Menor.htm, acesso em 16.09.2003  g.n.).



que 95% do contingente de crian�as e adolescentes trabalhadores entre 10 a 17 

anos est�o nesses pa�ses.

Os fatos mostram que pobreza e trabalho infantil precoce s�o faces da mesma 

moeda. No Brasil, 54% do total de menores de 17 anos convivem em fam�lias 

com renda per capita de at� meio SM. Ao contr�rio do que se pensa, � um 

fen�meno em expans�o. Atualiza-se historicamente como resultado da 

degrada��o do n�vel de vida das fam�lias, que necessitam do trabalho dos filhos 

para sobreviver e dos empregadores que se utilizam dessa m�o-de-obra com 

vantagens e lucro. 

A desigualdade entre os sexos reproduz-se neste caso. �s meninas pr�-

adolescentes fica reservado o trabalho dom�stico n�o-remunerado, sendo que a 

maioria substitui a m�e trabalhadora nos afazeres dom�sticos. Aos meninos, � 

destinado o trabalho remunerado no mercado formal ou informal, como maneira 

de ajudar na renda familiar ou na sua pr�pria manuten��o. 

Ademais, pelas especiais condi��es em que ocorre, o trabalho infanto-juvenil tem 

multiplicado efeitos sociais no m�nimo inquietantes41 (sobretudo na perspectiva 

intergeracional):

• inclus�o cada vez mais precoce no mercado de trabalho, com preju�zo ao processo de 

escolariza��o e profissionaliza��o;

• danos ao desenvolvimento f�sico, intelectual, afetivo e moral da pessoa em forma��o 

(= desvios de desenvolvimento);

• aumento dos �ndices de prostitui��o infantil e de participa��o de menores nas redes de 

narcotr�fico (= coopta��o progressiva de m�o-de-obra para o desempenho de atividades 

catalogadas entre as piores formas de trabalho infanto-juvenil); 

• maior incid�ncia, nas grandes cidades, de condutas anti-sociais perpetradas por 

adultos contra crian�as/adolescentes e vice-versa (= recrudescimento dos conflitos et�rios); 

• desqualifica��o paulatina da m�o-de-obra (→ inser��o precoce + d�ficit de 

escolaridade = trabalho desqualificado); 

41 Idem, ibidem (com acr�scimos meus). 



• dificuldades crescentes de inser��o dos jovens no mercado formal de trabalho (= 

aumento das taxas de informalidade laboral). 

Nos pa�ses em desenvolvimento, no in�cio da d�cada, eram 250 milh�es de crian�as e 

adolescentes entre 5 e 14 anos a trabalhar nas mais diversas atividades econ�micas42; para a 

metade desses (120 milh�es), o trabalho era realizado em tempo integral, enquanto os demais 

conseguiam conciliar o trabalho com a frequ�ncia � escola ou com outras atividades quaisquer 

(n�o-econ�micas). No grupo das crian�as e adolescentes que freq�entavam a escola, 33% 

entre os homens e 42% (mais de dois quintos) entre as mulheres trabalham em meio per�odo. 

No total, havia mais meninos ou rapazes trabalhando (na propor��o de tr�s homens para duas 

mulheres, em m�dia). Mas presumia-se subestimado n�mero de meninas, por conta do 

fen�meno da subnotifica��o (pense-se, e.g., no caso das “filhas de ocasi�o”, i.e., meninas 

�rf�s ou abandonadas mantidas informalmente em lares substitutos para a presta��o de 

trabalhos dom�sticos: em tais casos, n�o h� notifica��o  as fam�lias sup�em que o trabalho 

oferecido perfaz um grande bem , sendo desse modo “acolhidas”, como regra, crian�as do 

sexo feminino)43.

Volvendo � condi��o brasileira no in�cio desta d�cada, mas agora � luz dos dados da 

UNICEF44, eram oito milh�es de crian�as/adolescentes trabalhadores (entre 5 e 17 anos) no 

ano 2000. Os dados do IBGE apontavam 7,5 milh�es (entre 10 e 17), como j� visto. Dessas, 

3,3 milh�es tinham menos de catorze anos (embora a Constitui��o Federal proibisse esse 

trabalho, ainda antes da EC 20/1998, que elevou a idade m�nima para 16 anos). Dessas, 1,9 

milh�es realizam trabalho n�o-remunerado (situa��o an�loga � de escravo), enquanto 88,8% 

recebiam at� um sal�rio m�nimo (isto �, a esmagadora maioria encontrava-se em condi��es 

prec�rias de remunera��o). O recorte local comprovava a informa��o estat�stica: nas f�bricas 

de farinha de mandioca do interior de Sergipe, crian�as recebiam 60 centavos por 60 kg de 

mandioca mo�da (sob fuma�a de forno e p� de farinha). Na regi�o de Santo Ant�nio do Monte 

e Lagoa da Prata (MG), eram R$ 10,00 por quilo de p�lvora transformada em fogos de 

artif�cio (em m�dia, os trabalhadores mirins produziam 4 kg/dia). No interior do Cear�, 10 

42 Apenas a t�tulo de compara��o, no “Ano Internacional da Crian�a” (1979), era de “apenas” 50 milh�es o 
n�mero de crian�as e adolescentes entre 5e 14 anos a trabalhar regularmente.
43 Dados da OIT (1995), apud GRUNSPUN, Haim. Trabalho das Crian�as e dos Adolescentes. S�o Paulo: LTr, 
2000. pp.16 e ss. O autor � m�dico, psic�logo cl�nico, bacharel em Direito e professor da PUC/SP.
44 Coteje-se com aqueles da PNAD 2000, acima dispostos, e obter-se-� boa margem de coincid�ncia (a refor�ar a 
fidedignidade da informa��o).



baldes de pedra quebrada valiam, para a crian�a curvada, R$ 10,00. No Vale dos Sinos (RS), 

descortinou-se uma verdadeira “terceiriza��o domiciliar” em marcha na ind�stria de cal�ados: 

oper�rios chefes de fam�lia foram estimulados a transformar suas casas em pequenas unidades 

produtivas e assim produzirem �s empresas do setor cal�adista sem v�nculo de emprego 

(ami�de sob a forma de cooperativas, ao amparo do malsinado artigo 442, par. �nico, da CLT 

 a rigor, rematadas fraudes); desse modo, o empresariado local externalizava uma ou mais 

etapas do seu processo produtivo, deslocando-as para fora das depend�ncias da f�brica, onde 

eram tendencialmente menores as suas responsabilidades. A consequ�ncia mais funesta, a par 

da precariza��o das rela��es de emprego e da sonega��o de direitos trabalhistas, foi a 

juvenilização da m�o-de-obra: uma vez que o novo regime remunerat�rio previa pagamentos 

por pe�as ou tarefas, a maneira �bvia e previs�vel de se aumentar os ganhos, em cada n�cleo 

familiar, foi a arregimentação de meias-forças nas pr�prias casas (inclu�das, a�, as esposas e 

os filhos dos novos “aut�nomos”). 

Dados do IBGE para 2001 revelavam que o trabalho infanto-juvenil brasileiro era 

predominantemente masculino (87,4%) e pardo (o que �, de resto, um reflexo da 

discrimina��o racial hist�rica do negro/pardo).  Quase a metade dos trabalhadores infanto-

juvenis havia frequentado a escola por menos de quatro anos (46,3%). Estavam na regi�o 

Nordeste, segundo aquele levantamento, 800.000 trabalhadores infanto-juvenis (de 05 a 17 

anos). Como visto (supra, nota n. 6), essa condi��o n�o se alterou significativamente, de l� 

para c�: a maior concentra��o de trabalho infanto-juvenil ainda est� no Nordeste.

Para o mais, confira-se:

Exploração Infanto-Juvenil no Brasil

Estados Atividades

Goi�s Tomate

Paran�
Mandioca, cana-de-a��car, feij�o, 

algod�o, caf�



Mato Grosso do Sul Carvoaria, erva-mate

Minas Gerais Café, carvoarias

São Paulo Laranja

Amazonas Pesca, prostituição

Pará e Tocantins Madeira, pecuária

Espírito Santo Café, carvão

Pernambuco Cana-de-açúcar, gesso, fruticultura

Alagoas Cana-de-açúcar, sal

Paraíba Cana-de-açúcar

Piauí Bambu

Bahia Sisal e quebra de pedras

Acre Seringais

Rio de Janeiro Cana-de-açúcar

Rio Grande do Norte Cana-de-açúcar, fruticultura

Santa Catarina Fumo

Rondônia Exploração sexual

Saúde em Perigo

Atividade Local Risco

Colheita da 

laranja

SP, SE, PE Intoxicação, problemas de coluna, 

mordidas de animais peçonhentos

Cerâmica CE, PB, RN, 

PE, PI, SE, MA, RS, 

Lesões de ouvido, inflamação nos 



SC E PR tendões, problemas de coluna

Cultura de 

sisal

BA Cortes e mutilações por uso de facão e 

lesões de ouvido

Pedreiras PE, AL, BA, 

RN, PB e GO

Cortes, perda de audição e visão, fadiga, 

lombardia e problemas respiratórios.

Cana-de-

açúcar

SE, AL, PE, 

BA, PI, MA, RN, 

PB, CE, SC e PR

Intoxicação por agrotóxicos, umidade, 

mutilações e ferimentos

Extração de 

sal

CE, PI e RN Queimaduras e problemas de coluna

Cultura de 

laranja

RS e PR Exposições a agrotóxicos e lesões

Produção de 

seda

SC e PR Problemas de coluna, exposição a 

agrotóxicos, picadas de inseto

Catadores 

de lixo

MT e DF Intoxicação por alimentos deteriorados e 

substâncias químicas, ferimentos, problemas 

de coluna

Seringais MT Contaminação por agrotóxicos, doenças 

respiratórias, malária e dengue

Carvoaria GO, MT, MG 

e MS

Problemas respiratórios, queimaduras, 

mutilação com moto-serra

Olaria GO, MT, MG 

e MS

Jornada excessiva

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (2003)

E quanto à exploração sexual propriamente dita? 



Outra vez, fa�amos breve men��o ao direito posto para, em seguida, vislumbrar a 

realidade emp�rica e estat�stica. 

O Brasil � signat�rio da Conven��o n. 182 da OIT (promulgada pelo Decreto 

3.597/2000), que disp�e sobre as piores formas de trabalho infantil e a a��o imediata para 

sua elimina��o (Genebra, 1999). Seu texto foi aprovado, para efeitos internos, pelo Decreto 

Legislativo n. 178, de 14.12.1999, e em seguida promulgado pelo Decreto n. 3.597, de 

12.09.2000, do Poder Executivo Federal. J� a lista brasileira das piores formas de trabalho 

infantil (�lista TIP�) foi implementada bem mais recentemente, com a edi��o do Decreto n. 

6.481, de 12.06.200845, no segundo mandato do Presidente Lula da Silva. 

45 O Decreto n. 6.481/2008, nos termos do artigo 84, IV, 2� parte, da CRFB, “regulamenta os artigos 
3o, al�nea “d”, e 4o da Conven��o 182 da Organiza��o Internacional do Trabalho (OIT) que trata da 
proibi��o das piores formas de trabalho infantil e a��o imediata para sua elimina��o, aprovada pelo 
Decreto Legislativo no 178, de 14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto no 3.597, de 12 de 
setembro de 2000, e d� outras provid�ncias”. Sua exegese e cr�tica merecem um estudo � parte, 
inconcili�vel com as dimens�es deste trabalho. Mas diga-se, por oportuno, que a Lista TIP foi pouco 
espec�fica quanto � explora��o sexual, valendo-se dos lugares comuns de sempre (e.g., inclui entre as 
piores formas os trabalhos "prestados de qualquer modo em prost�bulos, boates, bares, cabar�s, 
danceterias, casas de massagem, saunas, mot�is, salas ou lugares de espet�culos obscenos" e aqueles
"com exposi��o a abusos f�sicos, psicol�gicos ou sexuais", o que � o �bvio ululante); mas sequer podia 
ser diferente, j� que o seu prop�sito � regulamentar a al�nea �d� do artigo 3� da Conven��o (e n�o a 
al�nea �b�). Por outro lado, tem passagens pol�micas, a suscitar o debate doutrin�rio; assim, por 
exemplo, discrimina o trabalho doméstico entre as piores formas de trabalho infantil, indicando os 
seus prov�veis riscos ocupacionais (“Esfor�os f�sicos intensos; isolamento; abuso f�sico, psicol�gico e 
sexual; longas jornadas de trabalho; trabalho noturno; calor; exposi��o ao fogo, posi��es 
antiergon�micas e movimentos repetitivos; tracionamento da coluna vertebral; sobrecarga muscular e 
queda de n�vel”) e as respectivas repercuss�es para a sa�de do menor (“Afec��es m�sculo-esquel�ticas 
[...]; contus�es; fraturas; ferimentos; queimaduras; ansiedade; altera��es na vida familiar; transtornos do 
ciclo vig�lia-sono; DORT/LER; deformidades da coluna vertebral [...]; s�ndrome do esgotamento 
profissional e neurose profissional; traumatismos; tonturas e fobias”), sem maiores discrimes. N�o tenho 
d�vidas de que o trabalho dom�stico nada acrescenta � crian�a ou ao adolescente, podendo bem ser 
banido por lei nessa faixa et�ria. Mas, do ponto de vista legal-positivo, pode o decreto considerar 
“pior forma de trabalho infantil” o que a lei federal sequer pro�be, textualmente, � pessoa entre 16 e 
18 anos (sendo certo dispor o artigo 4� da Conven��o 182 que a Lista TIP determina-se “pela 
legisla��o nacional ou pela autoridade competente”)? E, do ponto de vista jur�dico-axiol�gico, pode-
se entender como “pior forma de trabalho infantil”  equipar�vel � prostitui��o e ao tr�fico de 
drogas  o trabalho prestado por jovem de 17 anos, no �mbito dom�stico, com registro em CTPS, 
respeito aos direitos trabalhistas e sem preju�zo ao hor�rio escolar? Eis, posta, a discuss�o, que n�o 
pretendo exaurir aqui. Medite o leitor.



Na Conven��o n. 182, o artigo 3o define, em linhas gerais, as piores formas de trabalho 

infantil (dir-se-� melhor, entre n�s, piores formas de trabalho infanto-juvenil46). Todas elas 

s�o encontradi�as, em percentuais apreci�veis, no Brasil. Veja-se:

46 Inapropriadamente, o arcabou�o legislativo brasileiro termina por suscitar desnecess�ria 
controv�rsia quanto ao que se deva entender, entre n�s, como �trabalho infantil�. Assim, p.ex., o 
Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador 
Adolescente (MTE, 2004) define como �trabalho infantil� as “atividades econ�micas e/ou atividades 
de sobreviv�ncia, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou n�o, realizadas por crian�as ou 
adolescentes em idade inferior a 16 (dezesseis) anos, ressalvada a condi��o de aprendiz a partir dos 
14 (quatorze) anos, independentemente da sua condi��o ocupacional. Para efeitos de prote��o ao 
trabalhador adolescente, ser� considerado todo trabalho desempenhado por pessoa com idade entre 
16 e 18 anos incompletos e, na condi��o de aprendiz, de 14 a 18 anos incompletos” (g.n.). Mas, logo 
adiante, reconhece que “a legisla��o brasileira, de maneira distinta das conven��es internacionais 
que definem crian�a como todo aquele com idade inferior a 18, considera crian�a a pessoa com idade 
at� 12 anos e adolescente a que tem idade entre 12 e 18 anos incompletos. Optou-se pela utiliza��o do 
termo “trabalho infantil” para facilitar a distin��o do trabalho dos adolescentes com a idade na qual 
o trabalho � permitido, desde que n�o comprometa seu processo de forma��o e desenvolvimento 
f�sico, ps�quico, moral e social, nem prejudique sua freq��ncia � escola" (cfr. 
http://www.fnpeti.org.br/publicacoes/ parceiros/arquivos-das-publicacoes/plano_nacional.pdf , acesso 
em 06.01.2010  g.n.). Noutras palavras, a autoridade administrativa reconhece dois marcos 
terminológicos, a saber, o do ECA (preexistente na legisla��o nacional, a definir �crian�a� como toda 
pessoa com at� 12 anos incompletos) e o da pr�pria OIT (que entende �crian�a� como toda pessoa 
menor de 18). Com efeito, a Recomenda��o n. 190 (item II.4), num dos idiomas originais, assim 
disp�e: "For the types of work referred to under Article 3(d) of the Convention and Paragraph 3 
above, national laws or regulations or the competent authority could, after consultation with the 
workers' and employers' organizations concerned, authorize employment or work as from the age of 
16 on condition that the health, safety and morals of the children concerned are fully protected, and 
that the children have received adequate specific instruction or vocational training in the relevant 
branch of activity" (g.n.). Como a express�o “children concerned” refere-se �s pessoas entre 16 e 18 
anos incompletos ("from the age of 16"), est� claro que a Recomenda��o  assim como a pr�pria 
Conven��o n. 182  considera como �crian�a� (“children”) até mesmo o maior de 16 anos (o que, 
na perspectiva legal-positiva brasileira, j� configuraria um equ�voco terminol�gico). Ora, um dos 
pap�is fundamentais do m�todo cient�fico (e essa � uma das poucas raz�es que autorizam afirmar ser o 
Direito uma Ci�ncia) � o de subministrar linguagem universal para o tratamento dos seus objetos. 
Neste caso, por�m, sem nenhuma raz�o verdadeiramente �til, o MTE, reconhecendo expressamente a 
exist�ncia de dois marcos conceituais anteriores (o nacional e o internacional), optou por construir um 
terceiro, fora das conven��es e da legisla��o em vigor, provavelmente por influ�ncia do antigo artigo 
403 da CLT (depois alterado pela Lei n. 10.097/2000, para se adequar � EC n. 20/1998). Ao inv�s de 
pacificar a controv�rsia, alimentou-a. Agora, pelo crit�rio da FNPETI, o trabalho do adolescente que 
tenha entre 12 e 16 anos � conceitualmente �trabalho infantil�, n�o �trabalho de adolescente� (dir-se-
ia melhor juvenil, para se opor a infantil). Algo que soa, intrassistematicamente, a “contraditio in 
terminis”. E a confus�o alastra-se mais com a tradu��o recorrente do texto da Conven��o n. 182 
(“piores formas de trabalho infantil”): embora conven��o e recomenda��o expressamente se refiram 
ao menor de dezoito anos (como visto h� pouco), uma leitura desavisada, � luz das defini��es da 
FNPETI, levaria � equivocada conclus�o de que a norma de prote��o restringe-se aos trabalhadores 



(a) a exploração do trabalho escravo infanto-juvenil ou de práticas análogas à 

escravidão (artigo 3�, �a�): tomem-se, como exemplos, a venda e o tr�fico de crian�as, a 

servid�o por d�vidas e o recrutamento for�ado ou obrigat�rio de crian�as em conflitos 

armados (como, e.g., no caso de Uganda); no Brasil, a arregimenta��o compuls�ria de 

crian�as e adolescentes para atividades em mil�cias e bandos armados ou mesmo em 

movimentos sociais que radicalizem ocupa��es com a��es violentas e/ou armadas podem 

configurar a hip�tese; 

(b) a prostituição e a pornografia infanto-juvenil (artigo 3�, �b�): no caso brasileiro, 

o chamado “turismo sexual”, que por muito tempo se desenvolveu em diversas cidades 

litor�neas do Nordeste47, configura esta modalidade (alcan�ou notoriedade, pela cobertura 

jornal�stica, o caso da Praia da Boa Viagem, em Recife/PE) e as atividades an�logas (e.g., 

participa��o em obras pornogr�ficas); 

(c) o trabalho ilícito (artigo 3�, �c�): � o t�pico caso do recrutamento de crian�as e 

adolescentes para as atividades ligadas diretamente ao tráfico ilícito de drogas (pense-se, e.g.,

na condi��o dos menores convertidos em “soldados” do tr�fico fluminense48); 

(d) os trabalhos prejudiciais à saúde, à segurança ou à moral (artigo 3�, �d�): esses, 

talvez, sejam os mais comuns no contexto brasileiro: extra��o de sisal, manipula��o de 

p�lvora e cola de sapateiro, olarias e pedreiras, canaviais etc. 

Est� claro, portanto, que a prostituição configura uma das piores formas de trabalho 

infanto-juvenil a teor do artigo 3�, «b», da Conven��o OIT n. 182, independentemente do tipo 

de explora��o que se concretize na pr�tica. Poder� haver “recrutamento”, como se d� nas 

boates e nas casas de toler�ncia cujos cafet�es admitem menores para os servi�os da casa. 

Poder� haver mera “oferta”, como nos odiosos ensejos de pais e respons�veis que agenciam 

os pr�prios filhos ou enteados para encontros libidinosos. Poder� haver, enfim, “utiliza��o”, 

epis�dica ou habitual, como express�o gen�rica de toda negocia��o entre adultos envolvendo 

crian�as e adolescentes para efeito de prostitui��o, com ou sem o consentimento dessas; ou 

ainda, em interpreta��o mais dilargada, at� mesmo a “utiliza��o” agenciada diretamente pelo 

menor, que aborda o adulto interessado. Em todo caso, estaremos diante de trabalho 

com at� 16 anos incompletos... Da�, em s�ntese, a op��o deste texto pela locu��o �trabalho infanto-
juvenil�, sempre que se esteja a abranger pessoas com 12 anos completos ou mais (artigo 2� do ECA).    

47 Lia-se a respeito, na �poca, em http://www.crpsp.org.br/a_acerv/jornal_crp/103/frames/fr_comportamento.htm 
(acesso em 30.09.2003).
48 Cfr. http://www.educacional.com.br/reportagens/criancasdobrasil/infancia_trafico_soldados.asp (acesso em 
24.12.2009).



inclusive na acep��o ontol�gica do artigo 114, I, da CRFB, conquanto em modalidade 

deontologicamente il�cita.

E, nesse particular, a despeito do sentido comum de gravidade, os n�meros s�o 

nebulosos.

No Brasil, n�o havia, at� h� pouco tempo, dados consolidados. Os dados eram setoriais, 

n�o raro subministrados por ONG¢s de escopos afins (a ABRAPIA49, os CEDECA¢s50, a 

World Childhood Foundation, etc.). Da� j� se pode atinar para o papel fundamental que os 

organismos do terceiro setor (ONG¢s e entidades civis)51 desempenham nesse campo.

Do universo de dados setoriais, elegemos, para nortear o leitor, aqueles tratados e 

classificados pelo chamado “Sistema Nacional de Combate ao Abuso e � Explora��o Sexual 

Infanto-Juvenil”. S�o, por�m, meramente ilustrativos, dado o reduzido espa�o amostral. 

Vamos a eles.

De um total de 3.328 den�ncias de abuso e explora��o sexual infanto-juvenil recebidas 

pela ABRAPIA entre fevereiro de 1997 e janeiro de 2003, 69% (a maioria) referiam-se � 

prostitui��o infantil; 25% referiam-se a abusos pela Internet; 3% referiam-se a “turismo 

sexual”; 2% referiam-se � confec��o e venda de material pornogr�fico com objeto infanto-

juvenil; 1%, enfim, referia-se ao tr�fico de pessoas com finalidade sexual. S�o, em geral, 

situa��es que envolvem o jogo trabalho vs. remunera��o (= consentimento da v�tima + 

finalidade econ�mica) e que, por isso, subsumem-se bem �s piores formas de trabalho infanto-

juvenil elencadas no artigo 3�, �b�, da Conven��o n. 182.  Daquele total, por fim, 11,50% 

referiam-se � explora��o sexual infanto-juvenil sob o jugo familiar, sendo que, em 8,50% dos 

casos, o agente explorador era a pr�pria m�e. 

Como se v�, a no��o de �explora��o sexual� vai al�m do mero abuso ou da pr�pria 

prostitui��o infanto-juvenil (o que explica os termos mais gerais  “prostitui��o, produ��o 

de pornografia ou atua��es pornagr�ficas”  utilizados pelo artigo 3�, �b�, da Conven��o n. 

182 da OIT).  A Recomenda��o OIT n. 190 (“sobre a proibi��o das piores formas de 

trabalho infantil e a��o imediata para sua elimina��o”), aprovada no Brasil pelo mesmo 

Decreto Legislativo n. 178/99, vai algo al�m e se vale de cl�usulas gerais para considerar 

como perigosos (artigo 3�, �d�, da Conven��o n. 182) todos os trabalhos que exponham o 

menor a “abuso f�sico, psicol�gico ou sexual” (artigo 3�, �a�). Logo, as pr�ticas laborais 

49 Associa��o Brasileira Multiprofissional de Prote��o � Inf�ncia e � Adolesc�ncia.
50 Centros de Defesa da Crian�a e do Adolescente.
51 Terceiro setor � express�o que congrega “as institui��es [privadas] com preocupa��es e pr�ticas sociais, sem 
fins lucrativos, que geram bens e servi�os de car�ter p�blico, tais como: ONGs, institui��es religiosas, clubes de 
servi�os, entidades beneficentes, centros sociais, organiza��es de voluntariado etc” (http://www.terceirosetor. 
org.br, acesso em 28.08.2003).



relacionadas � explora��o sexual de crian�as e adolescentes tanto podem ser subsumidas ao 

artigo 3�, �b�, quanto  pela via da Recomenda��o n. 190  ao pr�prio artigo 3�, �d�, da 

Conven��o n. 182 (estando ao alcance desta �ltima norma todo o largo espectro de modos de 

explora��o sexual infanto-juvenil que n�o se descreve pelas ideias de prostitui��o, de 

produ��o ou de atua��o pornogr�ficas).  

Por outro lado, extremam-se aqui os conceitos te�rico-operacionais para se reconhecer, 

por um lado, a figura da exploração sexual (esta etiologicamente ligada � ideia de trabalho e 

sempre reconduz�vel, por isso mesmo, aos rigores da Conven��o n. 182 da OIT) e, por outro, 

a figura do abuso sexual (que prescinde da rela��o de trabalho  logo, do elemento 

explora��o econ�mica  e subsiste independentemente dela, mas que pode ser reconduzida � 

hip�tese do artigo 3�, �d�, da Conven��o n. 182, desde que seja oportunizado por uma rela��o 

de trabalho de qualquer esp�cie).  

Para um breve panorama acerca do abuso sexual “a se”, releva dizer que, naquele 

mesmo intervalo amostral (entre fevereiro de 1997 e janeiro de 2003), a ABRAPIA havia 

registrado 1.565 den�ncias de abuso sexual infanto-juvenil (i.e., situa��es envolvendo, na 

forma tentada ou consumada, conjun��es carnais ou atos libidinosos diversos da conjun��o 

carnal, sempre entre adultos e crian�as ou adolescentes). Desse total, constatou-se que, em 

58% das vezes (a maioria), operou-se o abuso sexual intrafamiliar (na maior parte das vezes 

pelo pai  23%  ou padastro  14%); no restante das vezes (42%), houve abuso sexual 

extrafamiliar (inclusive ao ensejo de uma rela��o de trabalho). 

Quanto �s popula��es mais suscet�veis, interessa ressaltar a estimativa etária e a 

estimativa por regiões. 

Do ponto de vista pessoal, dados do “S.O.S. CRIAN�A” sugerem que a faixa et�ria 

mais atingida pelo abuso sexual � a que est� entre 07 e 12 anos. Tal estimativa guarda certa 

discrep�ncia com os dados da pr�pria ABRAPIA, a apontar como mais suscet�vel a faixa 

et�ria que est� entre 02 e 05 anos. De todo modo, prevale�a uma ou outra estimativa, � certo 

que as maiores v�timas de abusos sexuais ainda s�o crian�as na acep��o jur�dica do termo 

(i.e., pessoas de dois a doze anos); e, em sua maioria, do sexo feminino.

J� do ponto de vista geogr�fico, estudos do Minist�rio do Trabalho e Emprego revelam, 

que, no princ�pio da d�cada, a explora��o sexual infanto-juvenil brasileira tinha seus maiores 

�ndices nos estados do Amazonas (onde rivalizava percentualmente com o trabalho infanto-

juvenil no setor de pesca) e de Rond�nia, ambos na Regi�o Norte. As principais v�timas s�o 



as crian�as que migram do interior para as cidades maiores. J� nos estados do Sudeste, 

prevalecia a explora��o em atividades produtivas l�citas (vide tabela supra  ami�de com 

risco � sa�de e � integridade da pessoa em forma��o): em S�o Paulo, com a lavoura da 

laranja; no Esp�rito Santo e em Minas Gerais, com o caf� e o carv�o; no Rio de Janeiro, com a 

lavoura de cana-de-a��car. Os dados mais recentes revelam que, de modo geral, esse estado 

de coisas n�o sofreu altera��es significativas. 

III. AÇÃO E REAÇÃO INSTITUCIONAL: TUTELA CIVIL, TRABALHISTA E 

PENAL

N�o � preciso dizer que a legisla��o brasileira avan�ou sensivelmente no combate ao 

trabalho infanto-juvenil proibido e, em particular, no combate � explora��o sexual infantil 

(que, insista-se, est� entre as piores formas de trabalho infantil). Veja-se, recentemente, a 

altera��o da Lei n. 8.069/90 (ECA) pela Lei n. 11.829, de 25.11.200852 (que “altera a Lei no

8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Crian�a e do Adolescente, para aprimorar o 

combate � produ��o, venda e distribui��o de pornografia infantil, bem como criminalizar a 

aquisi��o e a posse de tal material e outras condutas relacionadas � pedofilia na internet”). 

Entretanto, todos os esfor�os legislativos no campo da repress�o n�o bastam, por si s�s. A 

grande dificuldade, ao mais das vezes, � conferir efetividade �s normas jur�dicas j� em vigor. 

Afinal, como antecipei alhures, a impunidade est� entre as mais poderosas for�as-motrizes da 

criminalidade. Eis a�, pois, o primeiro grande desafio. Voltaremos a ele adiante. 

52 Que alguns chegaram a julgar draconiana, por criminalizar condutas como “adquirir, possuir ou armazenar, 
por qualquer meio, fotografia, v�deo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo expl�cito ou 
pornogr�fica envolvendo crian�a ou adolescente” (reclus�o, de 1 a 4 anos, e multa), ou ainda como “simular a 
participa��o de crian�a ou adolescente em cena de sexo expl�cito ou pornogr�fica por meio de adultera��o, 
montagem ou modifica��o de fotografia, v�deo ou qualquer outra forma de representa��o visual” (reclus�o, de 1 
a 3 anos, e multa). Alguns especialistas esgrimiram, com efeito, a controvertida tese de que a possibilidade de se 
“simular” ou “fabricar” imagens er�ticas com (falsos) menores ou mediante computa��o gr�fica serviria antes 
como recurso de extravas�o psicoimag�tica para tantos quantos, portadores de desvios psicol�gicos, a elas 
recorressem (prevenindo-se assim, pela “v�lvula de escape” virtual, atos reais de viol�ncia). N�o � como nos 
parece. Diz�amos alhures que “os efeitos de tal libera��o seriam mais perniciosos  est�mulo � conforma��o do 
erotismo doentio  que ben�ficos; n�o por outra raz�o, proibiu-se no Brasil a comercializa��o de game 
eletr�nico em que o jogador fazia as vezes de motorista enlouquecido que marcava pontos � medida que 
atropelasse mais e mais pedestres (vicejasse a tese da ‘v�lvula de escape’, e tais games haveriam de ser 
liberados tamb�m, por prevenirem mortes no tr�nsito pelas m�os de motoristas potencialmente suicidas...)” 
(cfr., de nossa lavra, Inform�tica e Criminalidade: primeiras linhas.Ribeir�o Preto: Nacional de Direito, 2001. 
pp.84-86). Ademais, quanto ao car�ter supostamente “draconiano” de alguns dos novos tipos penais, bastar� � 
Magistratura julgar com bom senso os casos que lhe forem apresentados, especialmente quanto � identifica��o 
do elemento subjetivo do tipo (o dolo, tanto no artigo 241-B quanto no artigo 241-C do ECA), que deve 
abranger, inclusive, a consci�ncia de ter em registro certa imagem e/ou a ci�ncia  pelo crit�rio do “homo 
medius”, porque n�o haver� outro  da idade prov�vel da(o) modelo; e tamb�m quanto ao princ�pio da 
insignific�ncia, parcialmente recepcionado pela pr�pria lei, no novel artigo 241-B, �1�, do ECA (mas, no plano 
jur�dico-positivo, apenas como causa de diminui��o de pena). 



Mas, a par da supera��o do d�ficit de efetividade das normas jur�dicas de repress�o e 

recomposi��o dos danos, pode-se  e deve-se  avan�ar mais. Sen�o no campo legislativo, 

ao menos no campo hermen�utico.

A esse prop�sito, temos sustentado, merc� do arcabou�o constitucional e legal que rege 

a mat�ria (e, em especial, do artigo 227, caput, c.c. artigo 37, �6�, todos da CRFB), a tese de 

que h�, em tese e princ�pio, responsabilidade civil do Estado por todos os casos de crianças 

e adolescentes acidentados no trabalho, cooptados por redes de exploração sexual53 ou de 

algum modo vitimados com lesão relevante imputável à inação do Estado (inclusive em 

termos de nutri��o e educa��o)54.

Com efeito, para esses casos, demonstrados os pressupostos gerais da responsabilidade 

civil (a��o ou omiss�o, dano, nexo causal ou normativo  porque n�o h� propriamente 

“causalidade” a partir das condutas omissivas55  e inexist�ncia de causas excludentes 

objetivas)  e sem preju�zo da responsabilidade civil e trabalhista dos pr�prios 

empregadores ou tomadores de servi�os56 , as v�timas fazem jus a uma indenização civil 

pelas les�es experimentadas e suas repercuss�es, lastreada na responsabilidade civil objetiva 

do Estado brasileiro, nos termos do artigo 227, caput, c.c. artigo 37, �6�, da CRFB

(socializando, entre os contribuintes, o dano pessoal das crian�as e adolescentes). Tal 

indeniza��o deve compreender, para efeito de restitui��o e compensa��o integral, o 

pagamento pelos danos materiais  i.e., pelos danos emergentes (gastos com hospital, 

pr�teses e �rteses, cirurgias corretivas e est�ticas, tratamentos psicol�gicos e psiqui�tricos, 

53 Caso da crian�a ALEX, no sert�o de Sergipe (onde � comum a exist�ncia de f�bricas caseiras de farinha de 
mandioca, com seus respectivos moedores). ALEX perdeu o dedo polegar no moedor e hoje tem grandes 
dificuldades para firmar a caneta e treinar a escrita (Globo Rep�rter, 15.07.2003). Caso, tamb�m, da adolescente 
ANA, prostitu�da desde crian�a, que, com dezoito anos, “comemorou” junto � reportagem local a perda da 
menoridade, porque escaparia da condi��o legal de �v�tima� e passaria a poder fechar “contratos de luxo” com 
seus clientes, faturando at� R$ 10 mil por m�s, contra R$ 300,00 da �poca em que era balconista (Revista �poca, 
23/10, pp.62-71, 10/2000). V�tima para uma vida toda, como se v�. 
54 Cfr. T�picos Avan�ados..., v. II, pp.83-84.
55 “� equivocada a id�ia de que a omiss�o desencadeia, do ponto de vista fenomenol�gico, algum tipo de 
rela��o causal. N�o h�, em suma, a decantada ‘omiss�o causal’, sen�o como fic��o jur�dica [...]”, ou em 
acep��o psicol�gica (FRANK). Cfr. FELICIANO, Guilherme Guimar�es. Teoria da Imputa��o Objetiva no 
Direito Penal Ambiental brasileiro. S�o Paulo: LTr, 2000. pp.155-159.
56 Que � “de per se” evidente, podendo inclusive ser sindicada em car�ter solid�rio com aquela do Estado (ut 
artigo 942 do NCC). Sobre a responsabilidade do explorador, pontificou a COORDINFANCIA do Minist�rio 
P�blico do Trabalho (Orienta��o n. 06): “Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes. 
Responsabilidade dos exploradores. O cliente e/ou o tomador dos servi�os sexuais prestados por crian�as e 
adolescentes, bem como o respectivo intermediador e quaisquer pessoas que venham a favorecer tais pr�ticas, 
s�o respons�veis solidariamente por todos os danos, materiais e morais, individuais e coletivos, decorrentes de 
sua conduta lesiva, nos termos do art. 942, par�grafo �nico, do C�digo Civil, art. 4� , II do Decreto 6.481/2008, 
sobre piores formas de trabalho infantil, c/c art. 8� da Consolida��o das Leis do Trabalho” (g.n.). Mas n�o h�, 
aqui, grande novidade.



etc.) e pelos lucros cessantes (em especial a perda econ�mica presumida, derivada de fatores 

como o analfabetismo ou a alfabetiza��o tardia e os traumas que reduzem ou anulam a 

capacidade de trabalho e de aprendizado); por danos morais (i.e., pela sujei��o �s piores 

formas de trabalho, pelo pr�prio abuso sexual57, pelas perdas org�nico-funcionais etc.); e, 

ainda, pelos eventuais danos est�ticos (se restar sequela vis�vel, apesar das interven��es 

m�dicas). Diga-se, a prop�sito, que o C.STJ tem reconhecido a possibilidade jur�dica de se 

cumularem pedidos de indeniza��es por danos materiais, morais (subjetivos e 

sociossubjetivos) e est�ticos (i.e., o aspecto mais contundente do dano moral social, em face 

da diferencia��o natural que a pessoa experimentar� perante seu entorno social)58. 

O fundamento jurídico daquela responsabilidade pode ser extra�do do arcabou�o 

principiol�gico de tutela da crian�a e do adolescente, merc� do princ�pio da prote��o integral 

(artigo 227, caput, da CRFB, e artigo 3� do ECA), como do pr�prio princ�pio da absoluta 

prioridade, em sua fei��o legal-positiva, naquilo em que prioriza a prote��o e o socorro da 

crian�a e do adolescente em qualquer circunst�ncia, como tamb�m naquilo em que estatui a 

destina��o privilegiada de recursos p�blicos para a prote��o da inf�ncia e da juventude

(artigo 4�, par. �nico, �a� e �d�, do ECA)  o que n�o pode significar apenas investimentos 

de preven��o, mas tamb�m despesas de repara��o. J� no �mbito das regras jur�dicas, como 

visto, identifica-se o fundamento jur�dico da responsabilidade civil objetiva do Estado pelas 

les�es sofridas por crian�as e adolescentes em raz�o do trabalho no artigo 7o, XXXIII, e 227, 

caput, c.c. artigo 37, �6o, todos da Constitui��o Federal: se ao Estado cabe assegurar � 

crian�a e ao adolescente o direito � vida, � sa�de, � alimenta��o, � educa��o, � 

profissionaliza��o, � cultura, � dignidade, ao respeito, � liberdade e � conviv�ncia familiar e 

comunit�ria, deixando a pessoa em forma��o a salvo de toda forma de neglig�ncia, 

discrimina��o, explora��o, viol�ncia, crueldade e opress�o (artigo 227); e se, mais, a “Lex 

Legum” pro�be terminantemente qualquer trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 

de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi��o de aprendiz, 

a partir de quatorze anos (artigo 7�, XXXIII), a explora��o de m�o-de-obra infanto-juvenil em 

57 “As pessoas vitimizadas, por sua vez, s�o traumatizadas pelo medo, pela vergonha, pelo terror. Elas 
reprimem falar do assunto, mas sofrem de depress�o, descontrole, anorexia, dificuldades nos estudos, 
problemas de concentra��o, digestivos, fobias, sensa��o de estar sujo. H� tentativas de suic�dio ligadas ao 
trauma. Acontece at� a proibi��o, pelo abusador, para que o vitimizado n�o use o sobrenome da fam�lia, pelo 
estigma de homossexual ap�s ter sido abusado pelo pai e pelo tio. A pessoa vitimizada � que � punida e 
revitimizada” (FALEIROS, Vicente de Paula. “Redes de explora��o e abuso sexual e redes de prote��o”. In: 9o

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Goi�nia: [s.e.], julho de 1998. Anais: v. 1. pp.267-271 – g.n.).
58 Para a possibilidade de cumula��o de pedidos de indeniza��o por danos morais e est�ticos, veja-se a S�mula 
n. 387 do C.STJ (“� l�cita a cumula��o das indeniza��es de dano est�tico e dano moral”). E, quanto � 
cumula��o de pedidos de indeniza��o por danos materiais e morais, j� fora de qualquer d�vida, veja-se a S�mula 
n.37 do STJ (“S�o cumul�veis as indeniza��es por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”).



tais circunst�ncias consubstancia omissão do Estado brasileiro, para os efeitos do artigo 37, 

�6�, da CRFB, j� n�o importando, neste primeiro momento, perquirir culpas (o porqu� da 

inefici�ncia da fiscaliza��o do trabalho ou da atua��o dos conselhos tutelares, as raz�es e as 

culpas estruturais e/ou conjunturais da inefetividade da tutela � inf�ncia e � adolesc�ncia 

naquele espec�fico contexto, etc.). Logo, se dessa omiss�o advier lesão material, moral e/ou 

est�tica (= dano), parece-me de meridiana clareza que o Estado  e, por ele, toda a 

sociedade civil (como manda o pr�prio artigo 227/CRFB)  h� de ser responsabilizado, ao 

menos em parte, por essa les�o. Com efeito, disp�e o artigo 37, �6�, da CRFB que “as 

pessoas jur�dicas de direito p�blico e as de direito privado prestadoras de servi�os p�blicos 

responder�o pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o respons�vel nos casos de dolo ou culpa” (g.n.). 

Ora, a express�o �causar� deve aqui ser compreendida, “mutatis mutandi” (porque se trata de 

responsabilidade pelo risco integral, n�o de mera responsabilidade civil aquiliana59), em 

cotejo e conson�ncia com a norma do artigo 186 do Novo C�digo Civil (Lei n. 10.406/2002): 

trata-se de responsabilizar o Estado-Administração por toda a��o ou omissão de certo 

agente p�blico a ele vinculado (o que inclui os auditores-fiscais do trabalho, os procuradores 

do trabalho, os membros dos conselhos tutelares e das pol�cias militar e judici�ria, etc.) que 

implicar em violação a direito, com dano efetivo � crian�a e/ou ao adolescente no �mbito das 

rela��es de trabalho (ainda que exclusivamente moral). S� n�o interessar� saber, nesse 

momento, se a omiss�o foi volunt�ria  e, caso volunt�ria, qual o seu conte�do subjetivo-

volitivo (dolo, neglig�ncia, imprud�ncia, imper�cia) , porque se trata de responsabilidade 

objetiva. Perquirir-se-�o responsabilidades pessoais dos agentes de Estado envolvidos, por 

omiss�o dolosa ou culposa, “si te quando” a respectiva Administra��o entender cab�vel, 

mediante ajuizamento de a��o de regresso60. 

59 O que, ademais, n�o impede a leitura conjunta do artigo 37, �6�, da CRFB com o artigo 186 do NCC, na 
medida em que todas as hip�teses de responsabilidade civil objetiva s�o mesmo encaminhadas a esse cotejo e a 
essa conson�ncia, nos termos do artigo 927, caput e par�grafo �nico, do NCC.
60 Em sentido contr�rio, entendendo que a responsabilidade do Estado por omissão � sempre “subjetiva”, cfr. 
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14� ed. S�o Paulo: Malheiros, 2002. 
p.855. O argumento central � o de que “se o Estado n�o agiu, n�o pode logicamente, ser ele o autor do dano. E, 
se n�o foi o autor, s� cabe responsabiliz�-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto �: s� faz sentido 
responsabiliz�-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo”. No mesmo sentido, 
ademais, cfr. STJ, REsp. n. 549.812/CE, 2� T., rel. Min. FRANCIULLI NETTO, j. 06.05.2004. No sentido 
oposto, por�m, admitindo (bem mais recentemente) a responsabilidade civil objetiva por omissão do Estado, 
cfr. STJ, REsp n. 958.466/RS, 1� T., rel. Min. LUIZ FUX, j. 23.09.2008. Ademais, seguindo o pr�prio esc�lio de 
BANDEIRA DE MELLO, n�o parece certo afirmar que a evid�ncia do �descumprimento de dever legal� (= 
omiss�o, que tem a ver com a imputa��o normativa da les�o, i.e., com a �causalidade normativa� em jogo) 
confunda-se com a evid�ncia da culpa “lato sensu” do agente p�blico (i.e., dolo, imprud�ncia, neglig�ncia ou 
imper�cia). A rigor, poder� o Estado descumprir um seu dever legal ou constitucional por insufici�ncia 



Em geral, tais a��es reparat�rias haver�o de ser propostas em face da União, 

considerando-se que em mat�ria de fiscaliza��o do trabalho, a compet�ncia material � 

genuinamente federal, nos termos do artigo 21, XXIV, da CRFB (“organizar, manter e 

executar a inspe��o do trabalho”); logo, toda omiss�o nessa mat�ria lhe diz aprior�stico 

respeito. Episodicamente, por�m, quando se revelarem a��es ou omiss�es imput�veis ao rol 

de compet�ncias e responsabilidades dos Estados (e.g., quanto � execu��o de medidas 

socioeducativas que envolvam pr�ticas laborais) e/ou dos Munic�pios (e.g., quanto � 

organiza��o dos conselhos tutelares, ut artigo 139 do ECA), tamb�m essas entidades p�blicas 

poder�o ser inseridas no p�lo passivo da demanda. E sequer caber� admitir, nesses processos, 

a denuncia��o da lide ao agente p�blico supostamente omisso ou respons�vel (ex vi do artigo 

70, III, do CPC), porque esse incidente processual retiraria, na pr�tica, a garantia cidad� de o 

prejudicado ver-se ressarcido independentemente de prova de dolo ou culpa. Logo, eventual 

responsabilidade civil em regresso haver� mesmo de ser perquirida em a��o e foro pr�prios, 

como dito acima. 

Qual o foro pr�prio, entretanto, para a ação reparatória principal, i.e., a que se aju�za 

em face da pessoa jur�dica de direito p�blico, pela omiss�o quanto aos deveres constitucionais 

defluidos dos artigos 7�, XXXIII, e 227, caput, da CRFB, c.c. artigos 3� e 4� do ECA? A meu 

sentir, a quest�o n�o demanda grandes indaga��es: tratando-se de a��o oriunda de uma 

rela��o de trabalho em sentido lato (seja ou n�o de natureza empregat�cia), em cujo bojo se 

deu a les�o em detrimento da crian�a ou do adolescente, por omiss�o dos �rg�os de 

fiscaliza��o e controle do Estado  e a� j� n�o importa se os danos foram sofridos em raz�o 

de trabalho perigoso, insalubre ou penoso, ou de explora��o sexual, ou mesmo se derivou dos 

baixos riscos inerentes a certo trabalho l�cito “a se”, mas desempenhado por menor de 

dezesseis anos , a competência será da Justiça do Trabalho. � que, em tais casos (e n�o, 

p.ex., nos supostos de abuso sexual intrafamiliar, sem rela��o de trabalho subjacente61), ser� a 

precisa hip�tese do artigo 114, I, da CRFB, que consagra a compet�ncia da Justi�a do 

or�ament�ria, sem que por isso se possa atribuir “culpa”, em sentido subjetivo, a quem quer que seja; ainda 
assim, poder� haver, em tese, a sua responsabiliza��o civil, nos termos do artigo 37, �6�, da CRFB.
61 Embora nos pare�a que, tamb�m nesses casos, possa-se discutir em tese a responsabilidade civil objetiva do 
Estado, ex vi do artigo 37, �6�, da CRFB. A dificuldade, aqui, seria demonstrar a omiss�o do Estado, se n�o h� 
meios adequados para se fiscalizar o que se passa no imo dos lares, merc� da inviolabilidade das casas (artigo 5�, 
XI, da CRFB) e da garantia da intimidade e da vida privada (artigo 5�, X, da CRFB). O mesmo se aplica, 
outrossim (e por semelhantes raz�es), aos abusos sexuais e acidentes ou doen�as ocupacionais relacionadas ao 
trabalho infanto-juvenil doméstico. Mas, superada a dificuldade argumentativo-probat�ria, n�o vejo maiores 
obst�culos � aplica��o da norma do artigo 37, �6�, da CF, combinada com os artigos 227/CF e 3� e 4� da ECA; 
abstenho-me, por�m, de desenvolver tais ideias, que n�o comp�em o objeto do presente estudo.



Trabalho para “as a��es oriundas da rela��o de trabalho, abrangidos os entes de direito 

p�blico externo e da administra��o p�blica direta e indireta da Uni�o, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Munic�pios”. Note-se, ali�s, que para a fixa��o da compet�ncia 

constitucional da Justi�a do Trabalho j� n�o se exige, desde o advento da Emenda 

Constitucional n. 45/2004, que nos p�los da a��o judicial figurem necessariamente 

trabalhador e empregador; e n�o por outra raz�o, “mutatis mutandi”, o Excelso Pret�rio tem 

assentado a compet�ncia da Justi�a do Trabalho para “apreciar e julgar pedido de 

indeniza��o por danos morais e patrimoniais, decorrentes de acidente do trabalho, nos 

termos da reda��o origin�ria do artigo 114 c/c inciso I do artigo 109 da Lei Maior [...] ainda 

quando a a��o � ajuizada ou assumida pelos dependentes do trabalhador falecido, pois a 

causa do pedido de indeniza��o continua sendo o acidente sofrido pelo trabalhador” (STF, 1� 

T., RE-AgR 503043/SP, rel. Min. AYRES BRITTO, DJ 01.06.2007  g.n.). Haver� de ser o 

caso, tamb�m aqui, quando estiver no p�lo ativo o trabalhador ou seus 

sucessores/dependentes e, do outro lado (p�lo passivo), o pr�prio Estado e/ou o ex-

empregador ou tomador de servi�os. Nesse �ltimo sentido, ali�s, assentou a Coordenadoria 

Nacional de Combate � Explora��o do Trabalho de Crian�as e Adolescentes 

(COORDINFANCIA) do Minist�rio P�blico do Trabalho (Orienta��o n. 07):

Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes. Legitimidade do 

Ministério Público do Trabalho. Nos termos dos arts. 114, I, 127 e 129 da 

CF/88, do art. 83, V da LC 75/93 e do art. 1� da Lei 7347/85, cabe ao Minist�rio 

P�blico do Trabalho a investiga��o e o ajuizamento de a��es em rela��o �s 

quest�es decorrentes do trabalho sexual il�cito de crian�as e adolescentes junto � 

Justi�a do Trabalho” (g.n.).

� como deve ser.

Acres�a-se que, se h� jurisprud�ncia consolidada a respeito da responsabilidade civil 

objetiva do Estado em caso de danos materiais provocados, e.g., por buracos em estradas que 

n�o se pavimentam em tempo razo�vel62 (i.e., por omiss�o do Estado), n�o existe qualquer 

62 Cfr., por todos, a ementa integral do quanto julgado no precitado Recurso Especial n. 958.466/RS:  
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZA��O POR ACIDENTE DE VE�CULO. BURACO NA 
ESTRADA. VIOLA��O AO ARTIGO 535 DO CPC. INOCORR�NCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
ESTADO. INVERS�O DO ‘ONUS PROBANDI’.  IMPOSSIBILIDADE DE REVIS�O. S�MULA 07/STJ. 
JURISPRUD�NCIA DO STJ. 1. A��o indenizat�ria com pedido de ressarcimento por danos materiais 
decorrentes de acidente ocorrido em raz�o de buraco na avenida, com fulcro na Responsabilidade Civil do 
Estado. 2. ‘In casu,’ o Tribunal ‘a quo’ entendeu que, no caso em apre�o, restou comprovado, sim, por meio dos 
documentos carreados aos autos, o nexo de causalidade entre a omiss�o da autarquia (m� conserva��o da 
rodovia em que ocorreu o sinistro/buraco) e o dano causado ao requerente (danos materiais), pois, como 



argumento filos�fico, �tico ou positivo minimamente razo�vel para se sustentar que, em 

rela��o a aspecto muito mais relevante para a sociedade brasileira (a saber, a sua inf�ncia e 

juventude), a omiss�o estatal n�o possa ser sindicada em ju�zo, no regime jur�dico pr�prio do 

artigo 37, �6�, da CRFB. Da� porque entendo desnecess�ria, do ponto de vista jur�dico-

positivo, a gesta��o de qualquer outra norma para operacionalizar o tipo de responsabilidade 

que ora se prop�e. Nada obstante, para efeitos pedag�gicos e sociol�gicos, n�o seria mal a 

positivação dessa esp�cie de responsabilidade civil no pr�prio Estatuto da Crian�a e do 

Adolescente. Medida profil�tica, mesmo, para que os mandat�rios do povo, uma vez � frente 

da gest�o dos or�amentos p�blicos da Federa��o (Uni�o, Estados, Distrito Federal, 

Munic�pios), levassem algo mais a s�rio, na engenharia dos planos plurianuais e das leis 

or�ament�rias anuais, o princ�pio da absoluta prioridade (artigo 4� do ECA), a bem da 

inf�ncia e da juventude brasileiras. 

Afora a repara��o/compensa��o civil, ademais, � mister fazer valer, para todas as 

crian�as e adolescentes, os rigores da legisla��o civil e trabalhista em vigor. 

Assim, para as crian�as e para os adolescentes menores de dezesseis anos que tenham 

trabalhado em car�ter pessoal, subordinado, n�o-eventual e oneroso (i.e., com expectativa de 

ganhos econ�micos ou exprim�veis em valores monet�rios)  logo, empregados para os 

efeitos do artigo 3� da CLT (merc� do pr�prio princ�pio da primazia da realidade) , ser� de 

rigor a anotação em CTPS, por ordem judicial, com a devida ressalva no sentido de que 

fartamente demonstrado ao longo da instru��o, havia, na pista de rolamento da BR-116, no local do acidente, 
um buraco de tamanho consider�vel, al�m de desn�vel de at� 15 cm [...], tendo o requerente ali perdido o 
controle do ve�culo, vindo a tombar. Portanto, � de ser mantida a condena��o aos danos materiais assim como 
pedida. 3. � obriga��o do Estado manter as estradas em boas condi��es para tr�fego. 4. O Recurso Especial 
n�o � servil ao exame de quest�es que demandam o revolvimento do contexto f�tico-probat�rio dos autos, em 
face do �bice contido na S�mula 07/STJ. 5. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de 
origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a quest�o posta nos autos, cujo ‘decisum’ revela-se 
devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado n�o est� obrigado a rebater, um a um, os argumentos 
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decis�o. 6. A 
conclus�o do Tribunal de origem, ‘in casu’, restou fundada no conjunto probat�rio carreado nos autos, 
afirmando a exist�ncia de rela��o entre o preju�zo experimentado pelo particular e o ato omissivo ou comissivo 
da pessoa jur�dica de direito p�blico. Consectariamente, analisar a exist�ncia de ofensa ao art. 333, inc. I,  do 
C�digo de Processo Civil implicaria o revolvimento de mat�ria f�tica-probat�ria, o que � interditado a esta 
Corte Superior. 7. A marca da responsabilidade objetiva � a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal 
provar a exist�ncia da culpa do agente ou do servi�o. 8. Recurso especial n�o conhecido” (STJ, 1� T., rel. Min. 
LUIZ FUX, j. 23.09.2008  g.n.). Ainda: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZA��O POR 
ACIDENTE DE VE�CULO. BURACO NA ESTRADA. AUS�NCIA DE PREQUESTIONAMENTO. S�MULAS 
N.� 282 E 356 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REVIS�O. S�MULA 07/STJ. CORRE��O MONET�RIA. 
PEDIDO IMPL�CITO. APLICA��O DE JUROS. JURISPRUD�NCIA DO STJ” (STJ, AgRg no REsp 
905.603/RJ, 1� T., rel. Min. LUIZ FUX, j. 09.09.2008  g.n.). Ali�s, mesmo no Recurso Especial n. 549.812/CE 
(supra), reconhecia-se a responsabilidade civil do Estado (DNER) por acidente de trânsito fatal havido em 
rodovia federal, em razão de buracos na pista; a �nica diferen�a � que a indeniza��o por danos morais 
conferida ao c�njuge sup�rstite, fixada em 300 sal�rios m�nimos, basear-se-ia na “culpa” do Estado (i.e., em 
suposta responsabilidade civil aquiliana, sem que se indicasse, nos autos, qual teria sido, concreta e 
subjetivamente, a conduta humana dolosa, negligente, imprudente ou imperita). 



novos contratos s� se celebrem a partir dos dezesseis anos, para atividades normais, ou dos 

dezoito, para atividades noturnas, insalubres ou perigosas. Tudo, ademais, sem quaisquer 

refer�ncias desairosas � pessoa do menor. Assim, e.g., convir� registrar como “gar�onete” ou 

“atendente” menina que tenha servido durante anos em casa de prostitui��o, vendendo-se em 

troca de comida, dinheiro e/ou moradia (e n�o apenas porque n�o h� �ndice pr�prio no C�digo 

Brasileiro de Ocupa��es para as fun��es de prostitui��o  ao contr�rio do que se d�, p.ex., na 

Su��a, em que tal profiss�o � regulamentada63 , mas sobretudo porque a refer�ncia 

“real�stica” carrear� � menor mais preconceitos e mais segrega��o). 

N�o � preciso dizer, ademais, que o menor ter� direito ao pagamento de todos os 

direitos trabalhistas (sal�rios, reflexos, F.G.T.S., verbas rescis�rias, multas, indeniza��es de 

praxe, etc.). Com efeito, ainda que nulo o contrato de trabalho (por impossibilidade jur�dica 

“ad personam”), n�o se poder� restituir ao trabalhador menor o “status quo ante” (i.e., a 

for�a de trabalho despendida), raz�o pela qual devem ser proporcionados todos os 

consectários pecuniários do contrato de trabalho. � o que geralmente se d� quando se trata 

de trabalho proibido (i.e., de contrato de trabalho com objeto juridicamente imposs�vel), que 

n�o se confunde com o trabalho ilícito (i.e., de contrato de trabalho com objeto il�cito). Na 

li��o da doutrina autorizada, 

As diferen�as entre as nulidades absolutas e as relativas s�o as seguintes: [...] 

Ambas, quando declaradas, exigem a reposi��o das partes ao �status quo ante�. [...] 

Contudo, esse �ltimo efeito s� se aplica ao contrato de trabalho �cum grano salis�: 

se a nulidade � derivada de defeito dos atos jur�dicos ou de ato proibido, o 

empregado deve receber normalmente os seus direitos at� a data em que venha a ser 

reconhecida; se a nulidade prov�m de ato il�cito, nenhuma das partes tem direito a 

fazer qualquer reclama��o (g.n.)64.

63 E, para muitos, de modo excessivamente permissivo, a ponto de se autorizar a pr�tica da profiss�o em 
comento a partir dos 16 (dezesseis) anos, que � a idade legalmente prevista para a maioridade sexual (al�m de 
geralmente se admitir, para al�m disso, quaisquer rela��es sexuais em que a diferen�a de idade entre as partes 
envolvidas seja de tr�s anos ou menos). Por isso, recentemente (2008), a Associa��o Su��a de Prote��o � 
Crian�a denunciou, na m�dia helv�tica, que cada vez mais adolescentes su��as se prostituem para ter acesso a 
artigos de luxo, como roupas caras ou outros objetos de consumo restrito (pr�tica que recebeu a ir�nica 
denomina��o de �sexo por marcas�). Reivindicou-se, por conseguinte, o aumento da idade legal m�nima de 
prostitui��o, de 16 para 18 anos. Cfr., STEPHENS, Thomas. “Su��a como ‘eldorado’ da prostitui��o juvenil” 
In: Swissinfo, 29.10.2008 (http://www.swissinfo.ch/por/capa/Especialistas_alertam_para_o_perigo_da_ 
prostituicao_de_adolescentes.html?siteSect=105&sid=9898970&cKey=1225264591000&ty=st  acesso em 
28.12.2009).
64 MAGANO, Octavio Bueno. Direito Individual do Trabalho. 4a ed. S�o Paulo: LTr, 1993. p.202.



Ou, nas palavras de JORGE M. ANGULO (citado por BUENO MAGANO):

“Si la nulidad es por el objeto ilicito o inmoral, ninguna de las partes tiene derecho a 

reclamo alguno. Hay una nulidad absoluta, como si no hubiera ning�n pacto o 

acuerdo. Esto es enteramente logico. De un hecho o acto inmoral, nadie puede sacar 

ning�n provecho. Pero si la nulidad proviene porqu� el objeto es ilegal; es decir, se 

trata de trabajo prohibido por la ley, o sea, de lo que se llama ‘trabajo ilegal’, la 

nulidade s�lo surte sus consecuencias a partir de la fecha en que se deja sin efecto el 

acuerdo para prestar un trabajo ilegal, y existe derecho por parte del trabajador para 

exigir sus salarios y dem�s beneficios”65. 

Da� porque, a despeito da nulidade absoluta do contrato (ut artigo 7�, XXXIII, da 

CRFB), pagam-se todos os direitos decorrentes da legislação do trabalho, como se 

nulidade n�o houvesse. Cremos dever ser assim inclusive quando se tratar de exploração 

sexual infanto-juvenil, desde que presentes aqueles elementos supra (pessoalidade, 

subordina��o, n�o-eventualidade, onerosidade); e de regra estar�o, desde que se verifique a 

n�o-eventualidade (os outros tendem a vir a reboque, podendo-se mesmo presumi-los, se n�o-

eventuais os “servi�os”, merc� da “praesumptio hominis” que decorre da norma do artigo 335 

do CPC66). E nem se diga que, nesta esp�cie, o objeto seria ilícito (e n�o meramente 

proibido): o “objeto” do contrato de emprego, aqui, ter� sido a odiosa presta��o de servi�os 

sexuais, que  abstra�da a quest�o da idade (como em geral se abstrai, ademais, para as 

quest�es do trabalho infantil)  n�o � por si mesmo il�cita. Com efeito, se � certo que a 

profiss�o de “trottoir” n�o � regulamentada no Brasil, � igualmente certo que a prostitui��o 

“a se” n�o configura nem crime, nem contraven��o penal (superando-se h� muito, ademais, a 

tese de que tal atividade configuraria contraven��o de vadiagem, ut artigo 59 da LCP67)68 

65 Idem, ibidem (extra�do de “Nulidad del Contrato de Trabajo”. In: Estudios sobre Derecho Individual de 
Trabajo: en Homenage al Prof. Mario L. Deveali, p.384).
66 “Em falta de normas jur�dicas particulares, o juiz aplicar� as regras de experi�ncia comum subministradas 
pela observa��o do que ordinariamente acontece e ainda as regras da experi�ncia t�cnica, ressalvado, quanto a 
esta, o exame pericial” (g.n.).
67 A ponto de j� haver casos de deferimento judicial de ordens de salvo conduto (= “h�beas corpus” 
preventivo) em favor de profissionais da noite, para que possam circular livremente e exercitar o 
“trottoir”, como imperativo de seu direito fundamental � liberdade ambulatorial (artigo 5�, caput e 
LXVIII, da CRFB), em situa��es nas quais se viam nisso amea�ados por policiais ou agentes 
municipais. Cfr., por todos, no Excelso Pret�rio (ainda sob a vig�ncia da Constitui��o anterior): 
“‘HABEAS CORPUS’ PREVENTIVO. ‘TROTTOIR’. PROSTITUTAS AMEA�ADAS DE PRIS�O 



desde que, é claro, haja consentimento e m�nima capacidade ps�quica de discernimento. 

Crime, na verdade, é a explora��o econ�mica da prostitui��o, como se dá no lenocínio (artigo 

228 do CP), no rufianismo (artigo 230 do CP) ou na manutenção de casa de prostituição 

(artigo 229 do CP); mas por isso tudo responderá o explorador/empregador, jamais a vítima. 

Logo, se em tese é possível reconhecer-se o vínculo empregatício entre certa prostituta e a 

casa de tolerância que a abriga e a explora economicamente, também haverá de sê-lo 

apenas para o efeito de proporcionar-lhe a �restitutio in integrum�  em relação ao menor 

de dezoito anos capaz de consentir e de entender; e, em todo caso, atentando-se para dois 

fatores (à conta de pressupostos desse decreto judicial): (a) a absoluta preserva��o moral da 

criança ou adolescente (registrando-se em CTPS e/ou nos bancos de dados da Previdência 

Social tempo de serviço e contribuição  às expensas do empregador, ut artigo 33, §5º, da 

Lei 8.212/91  em função que não lhe comprometa a imagem, como visto acima); (b) a 

absoluta preserva��o psicol�gica da criança ou adolescente (evitando a sua exposição, p.ex., 

ao tempo da produção de provas orais). 

Alfim, interessa fazer breves apontamentos sobre as subsun��es t�pico-penais possíveis, 

em relação a pais e terceiros que promovam, co-patrocinem ou oportunizem a exploração

econômica de menores (inclusive a sexual). E, também aqui, caberá realçar uma vez mais a 

necessidade de que as normas penais sejam aplicadas com o maior grau de efetividade 

possível  o que não significa pregar a formação de uma jurisprudência paleorrepressiva: 

bastará, para combater a sensação de impunidade, promover a persecu��o penal em cada caso 

oficialmente relatado de exploração penalmente ilícita, assegurando alguma solu��o jur�dico-

penal (ainda que, ao final, aquela solução se resuma aos substitutivos penais de praxe: 

PELA POLICIA PAULISTA.. FATO NOT�RIO. RECURSO PROVIDO, PARA DEFERIR SALVO-
CONDUTO, A FIM DE QUE AS PACIENTES N�O SEJAM PRESAS FORA DAS HIP�TESES E NA 
FORMA PREVISTA NO ART. 153, PAR�GRAFO 12, DA CONSTITUI��O FEDERAL” (STF, RHC 
n. 58974/SP, 1ª T., rel. Min. SOARES MUNOZ, j. 29.09.1981  g.n.).

68 Em sentido aparentemente contr�rio a essa ideia, reconhecendo como trabalho ilícito (e não meramente 
proibido) a exploração comercial de crianças e adolescentes, veja-se a Orientação n. 05 da COORDINFANCIA 
do Ministério Público do Trabalho: “Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes. Relação de 
trabalho ilícita e degradante. Responsabilização por dano moral. A explora��o sexual comercial de crian�as e 
adolescentes � rela��o de trabalho il�cita e degradante e constitui, na forma da Conven��o n. 182 da OIT e do 
Decreto n. 6.481/08, uma das piores formas de trabalho infantil, que ofende n�o somente a direitos individuais 
do lesado, mas tamb�m e, fundamentalmente, aos interesses difusos de toda a sociedade brasileira. Constitui-se 
como grave viola��o da dignidade da pessoa humana e do patrim�nio �tico-moral da sociedade, autorizando a 
celebra��o de Termos de Ajuste de Conduta e propositura de A��es Civis P�blicas, pelo Minist�rio P�blico do 
Trabalho, para ressarcimento do dano individual indispon�vel e metaindividual dela decorrente”. Quanto às 
consequências, porém, a distinção entre trabalho il�cito e proibido não carreia quaisquer discrepâncias: o dano 
moral coletivo indenizável estará sempre perpetrado.



composi��o civil, transa��o penal, suspens�o condicional do processo ou da pena, etc.). O 

mesmo vale, guardadas as devidas propor��es, para as subsun��es t�pico-administrativas (que 

geralmente se estabelecem a partir de tipos mais abertos). 

Nessa linha, o tomador do trabalho infanto-juvenil (i.e., o agente subordinante), seja ou 

n�o parente, poder� responder, nas hip�teses mais agressivas, pelo crime de redu��o do 

menor a condi��o an�loga � de escravo (artigo 149 do CP). Assim ser�, por exemplo, se o 

trabalho do menor, de car�ter degradante ou exaustivo, n�o for sequer remunerado (o que � 

frequente no emprego dom�stico de meninas �rf�s ou nos casos de coopta��o de meninas e 

meninos em redes de prostitui��o). 

Com efeito, a defini��o do trabalho escravo contemporâneo � ainda vacilante em 

doutrina, mesmo ap�s o advento da Lei n. 10.803/2003 e a nova reda��o dada ao artigo 149 

do C�digo Penal (que terminou confundindo, para efeitos penais, as no��es de trabalho 

escravo e de trabalho degradante, com certa atecnia e qui�� com pouca sensibilidade 

pol�tico-criminal). No campo forense, a caracteriza��o do trabalho escravo contempor�neo 

tem geralmente considerado os seguintes ind�cios: (a) a falta de pagamento de sal�rios; (b) o 

alojamento em condi��es subumanas (e.g., barracos de lona); (c) a inexist�ncia de 

acomoda��es indevassadas para homens, mulheres e crian�as (= conviv�ncia prom�scua); (d) 

a inexist�ncia de instala��es sanit�rias adequadas e prec�rias condi��es de sa�de e higiene 

(e.g., falta de material de primeiros socorros); (e) a falta de �gua pot�vel e a alimenta��o 

parca; (f) o aliciamento de uma localidade para outra do territ�rio nacional (o que configura, 

ademais, tipo penal pr�prio, previsto no artigo 207 do CP, com pena de uma a tr�s anos e 

multa); (g) o “truck-system” (o chamado “sistema de barrac�o”, que corresponde ao 

renascimento da servid�o por d�vidas  como j� reconheceu a OIT para o caso brasileiro 

e que pode admitir subsun��o t�pica aut�noma � norma do artigo 203, �1�, I, do CP; por esse 

sistema, as fazendas mant�m “cantinas” e afins para venda de artigos aos trabalhadores, que 

terminam mantidos em regime perp�tuo de trabalho for�ado por conta das d�vidas ilegalmente 

contra�das nesses estabelecimentos); (h) a inexist�ncia de refeit�rio adequado para os 

trabalhadores e/ou de cozinha adequada para o preparo de alimentos; (i) a aus�ncia de 

equipamentos de prote��o individual e/ou coletiva; (j) o meio ambiente de trabalho nocivo 

(selva, ch�o batido, animais pe�onhentos, umidade etc.); (k) a coa��o moral; (l) o 

cerceamento � liberdade ambulatorial (i.e., o ir e vir limitado pela dist�ncia e pela 

precariedade de acesso); (m) a falta de assist�ncia m�dia; (n) a vigil�ncia armada e/ou 

presen�a de armas na fazenda; (o) e, por fim, aus�ncia de registro em CTPS. 



Temos sustentado que, presentes esses elementos indici�rios (e muito particularmente a 

aus�ncia de remunera��o e o cerceamento relativo de liberdade), na totalidade ou em 

maioria, haver� conceitualmente a figura do trabalho escravo contemporâneo69 (que, para 

efeitos penais, deve evidentemente subsumir-se � descri��o do artigo 149 do CP, caput ou 

�1�; mas, v�-se bem, tudo o que ali se descreve pode ser reconhecido em um ou mais dos 

fatores indici�rios acima apontados, a n�o ser quanto � jornada exaustiva, que diz mais com a 

figura do trabalho degradante). E, com efeito, a an�lise detida das circunst�ncias inerentes �s 

redes de explora��o sexual e prostitui��o infanto-juvenil revelam, n�o raro, diversos desses 

elementos indici�rios: trabalho sem remunera��o em dinheiro, cerceamento � liberdade de ir 

e vir, falta de assist�ncia, aus�ncia de registro, alojamentos em c�modos devassados e 

insalubres, aliciamento para atividades fora da regi�o de origem, etc. Em tais contextos, 

terminam se reunindo, sob mesmo contexto f�tico, duas das piores formas de trabalho infantil 

de Conven��o n. 182: a explora��o sexual e o pr�prio trabalho escravo infanto-juvenil.

O terceiro colaborador, por sua vez, pode sempre responder como part�cipe nos crimes 

praticados pelos pais. E os pais t�m, ademais, dever especial de cuidado, nos termos do artigo 

13, �2o, �a�, do C�digo Penal, em rela��o a seus filhos; logo, podem responder inclusive por 

omissão  nos ditos crimes omissivos impr�prios ou comissivos por omiss�o , sempre que 

a sua coniv�ncia ou o seu descaso contribu�rem para resultados penalmente t�picos em 

detrimento do menor (admitindo-se, inclusive, a figura tentada). Outrossim, omissos ou 

coniventes, devem ainda responder pela infra��o administrativa capitulada no artigo 249 do 

ECA ("descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao p�trio poder"). 

De outra parte, pais que constrangem filhos a trabalharem para terceiros, contra a 

vontade dos menores ou com exposi��o vexaminosa (como, e.g., em certas “encena��es” 

muito comuns em sem�foros), podem responder pelo crime do artigo 232 do ECA (“Submeter 

crian�a ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigil�ncia a vexame ou a 

constrangimento. Pena: deten��o de 6 meses a dois anos”). Se, por�m, a atividade para a 

qual o menor for impelido envolver favores sexuais em troca de dinheiro ou outros ganhos 

econ�micos, haver� mesmo prostituição70, nos termos do artigo 3�, �b�, da Conven��o n. 

182 da OIT, com subsun��o da conduta � hip�tese do artigo 244-A do ECA (“Submeter 

crian�a ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2o desta Lei, � prostitui��o ou � 

69 Cfr. FELICIANO, Guilherme Guimar�es. “Trabalho Escravo: redu��o � condi��o an�loga � de escravo, na 
reda��o da Lei n� 10.803/03”. In: Revista de Direito do Trabalho. S�o Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. v. 30. 
n. 114 (abril-junho). pp. 81-93.
70 Como visto supra, do total de casos de explora��o sexual infanto-juvenil registrados pela ABRAPIA entre 
02/1997 e 01/2003, 11,50% tinham como agente explorador um membro da pr�pria fam�lia (em 8,50% dos 
casos, a pr�pria m�e). 



explora��o sexual”71), sujeitando os responsáveis a penas de reclusão de quatro a dez anos e 

multa. E nas redes organizadas, o proprietário, gerente ou responsável pelo local onde se 

verificar a submissão do menor às práticas de prostituição poderá responder pelas mesmas 

penas, às quais acrescerá, como efeito obrigatório da sentença, a cassação da licença de 

localização ou de funcionamento do estabelecimento (artigo 244-A, §§ 1º e 2º, do ECA).

Já os pais que deixam os filhos à mercê de possíveis aliciadores (inclusive em redes de 

exploração sexual), sem todavia deterem conhecimento direto das atividades para as quais os 

menores são cooptados, devem responder pelo crime do artigo 245 do Código Penal

(“Entregar filho menor de 18 (dezoito) anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva 

saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Pena: deten��o, de um a dois 

anos”). O artigo 245 do CP perfaz crime contra a assist�ncia familiar e funcionará, aqui, 

como tipo penal subsidiário àquele do artigo 244-A do ECA (em regime de subsidiariedade 

impl�cita), desde que os pais desconheçam o propósito de prostituição e tampouco assumam 

conscientemente este risco (= dolo eventual), mas ainda assim entreguem filhos a pessoas de 

reputação consabidamente duvidosa. A hipótese pressupõe, entretanto, ren�ncia deliberada 

 ainda que t�cita  de poderes-deveres ínsitos ao poder familiar (artigo 1634 do NCC).

Se, por outro lado, não se configurar tal renúncia, mas ainda assim se permitir o 

convívio com pessoa viciosa ou de má vida, os atos de mendicância e/ou a frequência a casas 

mal afamadas ou a espetáculos ofensivos ao pudor, configurar-se-á o ilícito do artigo 247 do 

Código Penal, que é modalidade de abandono intelectual. Veja-se que o inciso III do artigo 

247 chega a referir a condição de se residir ou trabalhar em casa de prostitui��o; deve-se, 

porém, compreender esse tipo penal em sede de interpretação lógico-sistemática (até porque a 

pena, aqui, é de mera detenção, por uma a três meses, ou multa): a norma em testilha é 

igualmente subsidi�ria em relação àquela do artigo 244-A do ECA, servindo exclusivamente 

para os casos em que o menor resida em casa de prostituição, com a permissão expressa ou 

tácita dos pais, sem todavia se prostituir; ou, ainda, para os casos em que o menor ali 

desenvolva atividades laborais comuns (varrição, arrumação, atendimento, etc.), diversas da 

prostituição. Se, porém, a atividade desenvolvida pelo menor na casa de prostituição for a 

própria venda de favores sexuais (de que tenham efetiva ci�ncia genitores e afins), pais e 

responsáveis tendem mesmo a sujeitar-se às penas do artigo 244-A do ECA, ora na condição 

de co-autores (por omissão imprópria, ut artigo 13, §2º, �a�, do CP), ora na condição de

part�cipes (entendendo-se como tais, na acepção do artigo 31 do CP, todos os que 

71 Na redação da Lei n. 9.975/2000.



empreendam ajuste, determina��o, instiga��o e/ou aux�lio � prostitui��o de menores). Sob 

tais circunst�ncias, competir� ao juiz criminal buscar o t�nue limiar entre o �permitir� e o 

�instigar� ou �induzir� (inclusive por omiss�o); e, bem assim, perquirir se os pais podiam 

efetivamente evitar o resultado, para os efeitos do artigo 13, �2�, do CP (imagine-se, e.g., a 

situa��o  n�o muito incomum  de m�e acamada ou doente que � inclusive mantida pelo 

filho adolescente que se prostitui...).  

Os pais podem ainda responder pelo tipo b�sico de abandono intelectual (artigo 246 do 

CP) todos os pais que permitem ou estimulam o trabalho regular de seus filhos menores 

(trabalhos comuns, i.e., l�citos e sem escopo sexual), mas com preju�zo � frequ�ncia escolar

(“Deixar, sem justa causa, de prover � instru��o prim�ria de filho em idade escolar. Pena: 

de quinze dias a um m�s, e multa”). Episodicamente, �rg�os do Minist�rio P�blico tem se 

valido dessa norma penal para patrocinar “choques de cultura”, at� com bons resultados, em 

cidades nas quais a evas�o escolar com o fim de trabalho (ou n�o) � pr�tica comum e 

corrente72. 

72 Confira-se, na Bahia: “Paripiranga, a 398 quil�metros de Salvador, � uma cidade pacata, de 26.600 
habitantes, que vive do plantio de feij�o e soja. A delegacia local n�o � muito agitada – h� no m�ximo quatro 
homic�dios por ano, quase todos em brigas de botequim. Mas o promotor de Justi�a da regi�o, Gild�sio Riz�rio 
de Amorim, tem trabalho de sobra. Em vez de traficantes, ladr�es de banco ou contrabandistas, ele se bate com 
os pais das crian�as em idade escolar. Pol�mico e temido, Amorim chegou a Paripiranga em 1996 e descobriu 
que a maioria dos menores da regi�o era analfabeta. N�o teve d�vidas. Anunciou que processaria e prenderia 
os pais que n�o matriculassem os filhos, pelo crime de "abandono intelectual", previsto no artigo 246 do C�digo 
Penal. Ningu�m deu muita bola, e o promotor mostrou que n�o estava para brincadeiras. P�s no xadrez o 
agricultor Jo�o Manoel dos Santos, analfabeto, que se recusava a matricular os filhos – Rosilda, Roseane e 
John Lennon, na ocasi�o com 11, 9 e 7 anos. A m�e das crian�as, Joilda Santana Nascimento, tamb�m foi para 
a cadeia” (Revista �poca n. 215, 01.07.2002, in http://epoca.globo.com/edic/215/sociproma.htm, acesso em 
29.12.2009  g.n.). A “estrat�gia” do promotor de Paripiranga chegou a ser inclusive recomendada pela 
Corregedoria Geral do Minist�rio P�blico da Bahia (Ato n. 02/1998), n�o propriamente quanto �s pris�es, mas 
ao menos quanto � instaura��o das a��es penais. Ainda, mais recentemente (em S�o Paulo): “Esta edi��o do 
Jornal Nacional come�a com um debate sobre a responsabilidade dos pais na educa��o das crian�as e 
adolescentes. � que um promotor da Inf�ncia e da Juventude tem provocado muita discuss�o numa cidade do 
interior de S�o Paulo. Em menos de uma semana, quatro m�es foram parar na delegacia. Elas ficaram algumas 
horas detidas e ouviram a explica��o de que estavam l� porque os filhos faltaram � escola diversas vezes e 
foram flagrados pela Pol�cia Militar nas ruas de Mirassol. Depois de prestar depoimento, as m�es foram 
liberadas. A decis�o de levar os respons�veis para a delegacia foi da Promotoria da Inf�ncia e da Juventude, 
que fez um levantamento sobre o n�mero de faltas dos alunos nas escolas. Os diretores enviaram para o 
Minist�rio P�blico relat�rios com os hist�ricos dos alunos que mais se ausentam das aulas. Segundo o promotor 
que determinou a deten��o das m�es, os documentos apontam que as faltas est�o sempre acompanhadas de 
notas baixas e de mau comportamento. Ele diz que se baseou em dois artigos do C�digo Penal para determinar 
que as m�es fossem procuradas para dar explica��es. ‘Inicialmente os pais cometem um crime chamado 
abandono intelectual. Todo pai e toda m�e tem que prover a instru��o prim�ria dos seus filhos. O segundo 
crime � o de abandono de incapaz. � um crime grave porque o pai e a m�e permitem que seus filhos cheguem 
tarde em casa, fiquem de madrugada nas ruas’, explicou o promotor Jos� Heitor dos Santos. Para o presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil em Mirassol, Adauto Rodrigues, a medida � um exagero. ‘O pai e a m�e t�m 
que deixar o lar para trabalhar e, ele indo para a cadeia, consequentemente esse filho tamb�m ser� abandonado 
materialmente. E quando ele vai trabalhar, muitas vezes ele sabe que o filho saiu para ir � escola. Agora, se n�o 
chegou na escola, muitas vezes ele n�o sabe’. A Promotoria da Inf�ncia e da Juventude informou que vai 
chamar, para dar explica��es, os pais de mais 200 menores que t�m se ausentado das aulas no munic�pio de 
Mirassol" (Jornal Nacional, edi��o de 22.05.2009  g.n.). Evidentemente, excessos paleorrepressivos devem 



Atente-se para o fato de que a explora��o do trabalho infanto-juvenil em atividades 

noturnas, perigosas ou insalubres, sobre ser proibida constitucionalmente (artigo 7�, XXXIII, 

CRFB), n�o desafia san��es penais pr�prias (a n�o ser que se manifeste perigo concreto para 

a vida ou a incolumidade f�sica do menor, caso em que poder� atrair a incid�ncia das normas 

dos artigos 132 ou 136 do CP, ou de tipos penais ainda mais graves, se houver resultado 

danoso). Preocupa-se aparentemente mais com a integridade moral do menor (ex vi do artigo 

247, I a IV, do CP), do que com a sua pr�pria sa�de e integridade f�sica. A meu sentir, tal 

lacuna legislativa parece contrariar, ao menos nas hip�teses materialmente mais nocivas de 

trabalho perverso, o quanto disposto no artigo 13 da Recomenda��o n. 190 da OIT:

“Os Estados-membros deveriam velar por que san��es sejam impostas, inclusive de 

natureza penal, conforme o caso, a viola��es de disposi��es nacionais sobre 

proibi��o e elimina��o de qualquer dos tipos de trabalho referidos no artigo 3� (d) da 

Conven��o” (g.n.).

No campo da explora��o sexual da crian�a e do adolescente pela ind�stria pornogr�fica 

(hip�tese do artigo 3�, �b�, “in fine”, da Conven��o n. 182 da OIT  “produ��o de 

pornografia ou atua��es pornogr�ficas”), houvera encarecido, no primeiro lustro desta 

d�cada, a necessidade de tipificação dos delitos informáticos (“computer crimes”) para 

otimizar o combate eficaz � pornografia infanto-juvenil, � pedofilia e � explora��o sexual de 

menores por meio eletr�nico ou virtual. Sobre o tema, ainda, manifestei-me em obra 

especializada para o g�nero73. E, quanto aos delitos inform�ticos “in genere”74, resistem 

ainda as exorta��es de outrora: o adequado tratamento da mat�ria continua a exigir (a) o 

esforço legislativo de tipificação (porque seguem raros os tipos penais adequados � realidade 

tecnol�gico-informacional, ante o pouco interesse no tratamento microssistem�tico do 

tema75); e (b) o esforço hermenêutico de interpreta��o hist�rico-evolutiva dos tipos penais 

ser sempre combatidos, como j� se pontuou; mas fomentar o sentido de vig�ncia da norma penal � essencial para 
que a conduta juridicamente valiosa se reproduza socialmente. � o que a pr�tica tem demonstrado.
73 Inform�tica e Criminalidade..., pp.38 e ss.
74 Entendo como delitos informáticos as “condutas t�picas (donde a necessidade de lei ou do recurso � 
interpreta��o progressiva), antijur�dicas e culp�veis em que o objeto material ou o meio de execu��o sejam o 
objeto tecnol�gico inform�tico, assim entendido todos os componentes artificiais de um, sistema de computa��o 
(hardware, software, redes, etc.), e bem assim os dados eletronicamente tratados” (Inform�tica e 
Criminalidade..., p.34).
75 Na obra supra citada, fazia refer�ncia, entre outros, ao PL n. 1.173/96 e ao PL n. 84/99, ambos da C�mara dos 
Deputados (Inform�tica e Criminalidade..., pp.38-49). Ambos cuidavam da criminalidade inform�tica; e ambos 
permanecem, ainda hoje, sem convers�o legislativa. O �ltimo (PL n. 84/99) apresentou derradeiro andamento em 
mar�o de 2009, quando retornou � Comiss�o de Constitui��o e Justi�a e de Cidadania (CCJC) e foi devolvido ao 



em vigor (assim, e.g., quando aos crimes contra honra, aos danos e � viola��o de segredo por 

meios digitais76), � falta de atualiza��o legislativa.

Especificamente quanto � pornografia infanto-juvenil captada ou divulgada por 

meio digital, entretanto, houve sens�vel avan�o legislativo. Mencionei h� pouco as altera��es 

que a Lei n. 11.829, de 25.11.2008, introduziu no Estatuto da Crian�a e do Adolescente, com 

o prop�sito de “aprimorar o combate � produ��o, venda e distribui��o de pornografia 

infantil, bem como criminalizar a aquisi��o e a posse de tal material e outras condutas 

relacionadas � pedofilia na internet”. Os acr�scimos e modifica��es, no particular, foram 

oportunos (abstra�da uma ou outra cr�tica localizada, a que j� me reportei77). O artigo 240 do 

ECA, que originalmente se limitava a coibir as condutas de “produzir ou dirigir 

representa��o teatral, televisiva ou pel�cula cinematogr�fica, utilizando-se de crian�a ou 

adolescente em cena de sexo expl�cito ou pornogr�fica” (esquecendo-se, portanto, da 

realidade virtual)  e que j� havia sido parcialmente adequado por ocasi�o da Lei n. 

10.764/2003 , atualmente sanciona, mais abrangentemente, as condutas de “produzir, 

reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo expl�cito 

ou pornogr�fica, envolvendo crian�a ou adolescente” (g.n.), com pena de reclus�o, de quatro 

a oito anos, e multa (em 1990, a pena reclusiva era de apenas um a quatro anos, passando 

depois, em 2003, para reclus�o de dois a seis anos). O aliciador da m�o-de-obra infanto-

juvenil para tais “pe�as”  i.e., quem “agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer 

modo intermedeia”  � equiparado ao pr�prio produtor, diretor, fot�grafo e/ou videomaker 

que vier a registrar as cenas (artigo 240, �1�). Da mesma forma, alterou-se o artigo 241 do 

ECA, que originalmente se limitava �s condutas de “fotografar ou publicar cena de sexo 

expl�cito ou pornogr�fica envolvendo crian�a ou adolescente”78  reda��o tamb�m 

elastecida j� em 2003, com a Lei n. 10.764/2003 , para criminalizar todas as condutas que 

impliquem “vender ou expor � venda fotografia, v�deo ou outro registro que contenha cena 

Relator, Dep. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP), com pedido de realiza��o de audi�ncia p�blica; desde ent�o, 
desconhecem-se outros andamentos oficiais.
76 Op.cit., pp.60-74 e87-89.
77 Cfr., supra, nota n. 25.
78 � �poca, propus a interpreta��o hist�rico-evolutiva do preceito, para alcan�ar tamb�m a publica��o virtual de 
fotografias, v�deos ou outros registros contendo cenas de sexo expl�cito ou pornogr�ficas com crian�as e 
adolescentes (Inform�tica e Criminalidade..., pp.85-86). Hoje, tal esfor�o j� n�o sequer necess�rio, vez que a 
publica��o virtual de tais imagens ora se subsume literalmente � hip�tese do artigo 241-A do ECA (“Oferecer, 
trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de 
sistema de inform�tica ou telem�tico, v�deo ou registro que contenha cena de sexo expl�cito ou pornogr�fica 
envolvendo crian�a ou adolescente”). A reprodução do artigo 240, caput, do ECA j� n�o alcan�a, portanto, a 
publica��o virtual, merc� do princ�pio da especialidade (e da pr�pria interpreta��o “pro reo”).



de sexo expl�cito ou pornogr�fica envolvendo crian�a ou adolescente” (pena de reclusão, de 

quatro a oito anos, e multa). 

Já as ofertas, trocas, disponibilidades, transmissões, distribuições, publicações e/ou 

divulgações de tais fotografias, vídeos ou registros  por qualquer meio, inclusive por meio 

de sistema de inform�tica ou telem�tica  têm hoje previsão específica no artigo 241-A, 

caput, do ECA, com pena cominada de três a seis anos de reclusão e multa. Mesmo as pessoas 

naturais responsáveis pelos provedores de acesso que asseguram os meios e serviços para o 

armazenamento daquelas imagens (artigo 241-A, §1º, I), e ainda as pessoas naturais que 

conscientemente asseguram o acesso, pela rede mundial de computadores, a tais imagens 

(artigo 241-A, §1º, II), podem responder pelas mesmas penas. Questiona-se, pois, se o 

proprietário de uma lan house em que se venha a acessar material de pedofilia poderia ser 

responsabilizado criminalmente por isso (donde as críticas supra, quanto ao caráter 

draconiano da lei); e a resposta, mercê da letra da lei, é positiva, desde que tal proprietário 

tenha ci�ncia do uso habitual de seus equipamentos para tal gênero de acessos. Daí porque, a 

fim de evitar excessos paleorrepressivos, o legislador introduziu, para as hipóteses de 

equiparação típica do artigo 241-A, §1º, um pressuposto objetivo de punibilidade: agentes 

provedores, prestadores de serviços de acesso e similares só respondem criminalmente 

quando “o respons�vel legal pela presta��o de servi�o, oficialmente notificado, deixa de 

desabilitar o acesso ao conte�do il�cito de que trata o caput deste artigo” (artigo 241-A, §2º). 

Mesmo aqui, portanto, andou bem o legislador.

Também a aquisição, a posse ou o armazenamento, por qualquer meio (inclusive 

informático ou telemático), de fotografias, cenas ou outra forma de registro que contenha cena 

de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente está agora criminalizado: 

nos termos do artigo 241-B, caput, do ECA, o adquirente ou possuidor responde por pena de 

reclusão, de um a quatro anos, e multa, com possibilidade de redução de pena se o material é 

de pequena quantidade (artigo 241-B, §1º)  o que, “a fortiori”, autoriza concluir que se 

possa também absolver o r�u por aus�ncia de tipicidade material se, do ponto de vista 

qualitativo ou quantitativo, a conduta for insignificante (= princípio da insignificância penal). 

Ademais, não há crime se a posse ou o armazenamento tiver a finalidade de comunicação às 

autoridades públicas, nas hipóteses do artigo 241-B, §2º, I a III (que, na realidade, perfazem 

casos de estrito cumprimento de dever legal ou de exerc�cio regular de direito, para os efeitos 

do artigo 23, III, do CP, afastando a própria ilicitude da conduta). Buscou-se, com essa norma 



penal, coibir o próprio consumo de pornografia infanto-juvenil (que, sabe-se bem, é o 

principal fator de fomento de qualquer tráfico ilícito). 

As próprias simula��es de atos libidinosos ou pornográficos envolvendo criança ou 

adolescente foram abolidas pelo artigo 241-C, caput, do ECA, com pena de reclusão de um a 

três anos e multa, mesmo que a imagem se obtenha por adulteração, montagem ou 

modificação de fotografia, vídeo ou outra forma de representação visual. Entretanto, o tipo 

penal aparentemente não cobre as hipóteses de simulações que n�o se obtenham por 

adulteração, montagem ou modificação de registros (como, e.g., simulações envolvendo 

modelos adultos que se fazem passar por menores), o que nos parece um contrassenso. Faria 

sentido punir todas as formas de simulação, visando à eliminação dos estímulos visuais à tara; 

ou, então, liberar as simulações inóxias (i.e., sem a participação de menores), como forma de 

promover a catarse dos desvios. Causa espécie, porém, liber�-las em certos casos e proibi-las 

noutros, exclusivamente em razão do “modus operandi” (supondo-os todos inóxios). A 

jurisprudência terá de resolver esse dilema (o que tenderá a um tratamento desigual entre 

simuladores, favorecendo o primado da taxatividade penal, mas combalindo o sentido de 

isonomia constitucional). 

Também o assédio, a instigação, o constrangimento e o aliciamento sexual de menores 

pela rede mundial de computadores, tão comuns nos últimos anos, mereceu tipificação própria 

e autônoma no artigo 241-D do ECA, com pena de reclusão de um a três anos e multa (isso se 

não houver crime mais grave  e.g., a violação sexual do novel artigo 213 do CP79, ou 

mesmo a do artigo 217-A do CP80  de que o aliciamento ou assédio seja crime-meio; em tal 

hipótese, mercê do princípio da consunção, o delinquente só responderá pelo crime-fim81). O 

novo tipo tanto valerá para as ações individuais de assédio e aliciamento como  e com 

maior razão  para as ações coletivas ou organizadas. Assim, e.g., na operação de redes 

virtuais de aliciamento destinadas à prostituição infantil (artigo 3º, �b�, da Convenção n. 

182).

79 Designada de estupro, ut Lei n. 12.015/2009, mas hoje abrangente das condutas que até então se distribuíam 
entre os tipos de estupro e de atentado violento ao puder (que já não existe). Lê-se no atual artigo 213: 
“Constranger algu�m, mediante viol�ncia ou grave amea�a, a ter conjun��o carnal ou a praticar ou permitir 
que com ele se pratique outro ato libidinoso: Pena - reclus�o, de 6 (seis) a 10 (dez) anos”.
80 Trata-se de um novo delito, designado como estupro de vulnerável (Lei n. 12.015/2009), com os seguintes 
dizeres (tipo básico): “Ter conjun��o carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) 
anos: Pena - reclus�o, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos”.
81 O legislador penal poderia ter ressalvado a hipótese, impondo legalmente o concurso material de crimes (i.e., 
a soma das penas), como se vê em inúmeros outros casos. Aqui, porém, assim não se fez. 



O próprio conceito de «cena de sexo explícito ou pornográfica» foi precisado pelo 

legislador (artigo 241-E do ECA). Pela norma penal explicativa, compreendem-se na 

expressão “qualquer situa��o que envolva crian�a ou adolescente em atividades sexuais 

expl�citas, reais ou simuladas, ou exibi��o dos �rg�os genitais de uma crian�a ou 

adolescente para fins primordialmente sexuais”. Logo, quanto à «cena pornográfica», a 

própria configuração do objeto material do delito exigirá o exame do elemento subjetivo do 

injusto (= dolo específico): com que inten��o se exibe a genitália? Coisas de um Direito Penal 

que já sente visíveis dificuldades em lidar com os mais baixos opróbrios da condição humana, 

cuja criatividade não conhece limites (para o bem ou para o mal).   

Por fim, e em arremate, vale aqui reforçar, uma última vez, a advertência que fizera no 

início, à guisa de introdução, e que retomei no início deste tópico. Nesta matéria, mais do que 

legislar, é importante conferir eficácia plena às normas penais vigentes (observadas as 

particularidades de cada caso), com vistas a afirmar o sentido de desvalor da exploração do 

menor, sexual ou não-sexual (sentido esse deficit�rio, sobretudo nas famílias de menor renda 

e de pouca instrução). Com isso, elide-se um dos principais fatores conducentes à 

criminalidade (a sensação de impunidade) e resgata-se o sentido de vigência da norma de 

direito material, estabelecendo um círculo virtuoso de revalidação sociológica dos valores de 

atitude jurídica (i.e., prevenção geral positiva fundamentadora). Discursos de direito penal 

mínimo, de reforma econômico-distributiva ou de reinserção social de vítimas que 

desconhe�am esse aspecto não serão muito mais que ensaios de boas intenções.

IV. O PROBLEMA DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL 

DOMÉSTICO. UM CASO CONCRETO

No tema em voga, tem particular importância a questão do trabalho infanto-juvenil 

doméstico. As estatísticas demonstram que, no Brasil, a exploração doméstica do trabalho 

infanto-juvenil é especialmente grave; e, sintomaticamente, é também no ambiente 

doméstico onde se perpetram boa parte dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes (não 

raro sob mesmas condições de subordina��o moral e temor reverencial que induzem ao 

trabalho). A inviolabilidade do lar facilita superlativamente tanto a exploração quanto o 

abuso.



Estat�sticas do final da d�cada passada apontavam, entre 1997 e 1998, a exist�ncia de 

800 mil meninas entre 10 e 17 anos de idade trabalhando como empregadas dom�sticas82. 

Nesse tipo de emprego (dom�stico), s�o vis�veis os ind�cios de exclusão social pregressa: 

eram ao todo cinco milh�es de mulheres (o que evidencia a discrimina��o no mercado de 

trabalho formal), que na maioria tinham apenas o primeiro grau completo (72,7%). Daquele 

total de trabalhadoras dom�sticas, tamb�m a maioria (56%) era formada por n�o-brancas

(negras, pardas e outras). Percebiam em torno de R$ 130,00 em m�dia (o sal�rio m�nimo de 

antanho), para jornadas freq�entemente extenuantes. Somente 18% possu�am carteira 

assinada  sendo que, entre os menores de dezoito anos, esse �ndice caía assustadoramente83. 

Em suma: trabalho frequentemente precário (a par da sua natureza constitucionalmente 

desprestigiada, merc� do artigo 7o, par. �nico, da CRFB, que limitou sensivelmente os direitos 

trabalhistas dos dom�sticos em rela��o aos demais trabalhadores urbanos e rurais84).

Como asseriu GRUNSPUN85,

“Nessa atividade acontece um tipo de explora��o que n�o se v�, ou n�o se considera, 

por se tratar, para muitos, de uma atividade tradicional. A explora��o da m�o-de-

obra dessas meninas acontece nos lares de classe m�dia e de alta renda, que s�o os 

grandes empregadores. Nestes locais n�o h� como ocorrer nenhum tipo de 

fiscaliza��o por parte do Minist�rio do Trabalho nem dos Conselhos Tutelares. [...] 

Em geral, muitas dessas meninas s�o trazidas do interior para as grandes cidades 

devido � fome e � mis�ria das fam�lias. Ao chegarem, muitas trabalham at� por um 

prato de comida. Em muitos dos casos essas meninas sofrem abuso sexual e acabam 

se prostituindo como forma de sobreviv�ncia”. 

A narrativa evidencia bem os v�nculos estreitos entre o trabalho dom�stico infanto-

juvenil e o abuso sexual. � o que pretendi real�ar.

82 Dados do Instituto de Economia Aplicada (IPEA), junho/1998.
83 Cfr. GRUNSPUN, Haim. Op.cit., pp.44 (g.n.). 
84 Discrep�ncia que  fa�a-se justi�a  foi em parte debelada pelo advento da Lei n. 11.324/2006, j� no 
Governo Lula, que “altera dispositivos das Leis nos 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 8.212, de 24 de julho de 
1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, e 5.859, de 11 de dezembro de 1972; e revoga dispositivo da Lei no 605, de 
5 de janeiro de 1949”. Entre outras medidas, uniformizou o direito a f�rias (30 dias corridos para todos  e n�o 
como antes, quando legalmente os dom�sticos tinham direito a apenas 20 dias �teis), vedou quaisquer descontos 
do sal�rio dos empregados dom�sticos em fun��o do fornecimento de alimenta��o, vestu�rio, higiene ou 
moradia, e ainda estendeu �s dom�sticas a estabilidade da gestante, nos mesmos termos do artigo 10, II, �b�, do 
ADCT.
85 Op.cit., pp.44-45.



Nas contas da ABRAPIA, sobre uma realidade amostral de 1.169 den�ncias de 

viol�ncia dom�stica infanto-juvenil entre janeiro de 1998 e junho de 1999 (logo, a envolver 

n�o apenas menores trabalhadores, mas toda sorte de menores sob poder familiar, guarda ou 

tutela), houve viol�ncia f�sica em 65% dos casos (maioria), viol�ncia psicol�gica em 51%, 

neglig�ncia em 49% e abuso sexual em 13%. Em 90% das vezes, o agressor sexual � do sexo 

masculino. Expandindo-se as linhas de tend�ncia, a ABRAPIA estimava, para o Brasil dos 

anos noventa (final), serem v�timas de v�rias formas de viol�ncia dom�stica 600 mil crian�as 

ou adolescentes por ano (i.e., 68 v�timas por hora; pouco mais de uma v�tima por minuto)86.

Nos E.U.A., sob o p�lio de pesquisas estat�sticas mais consistentes, cogitava-se que 1% da 

popula��o infanto-juvenil fosse maltratado todos os anos. No Brasil, a valer o dado estimativo 

da ABRAPIA  e considerando-se a popula��o bruta do in�cio da d�cada (cerca de 170 

milh�es)87 , estar�amos j� em 0,35% da popula��o vitimados por viol�ncia dom�stica. Mas 

esse n�mero est� certamente subestimado. 

No exerc�cio da judicatura, em 2002, presidindo as sess�es da Vara do Trabalho de 

Guaratinguet�, julguei reclama��o trabalhista em que uma senhora negra alegava ter 

trabalhado em casa de fam�lia de maio de 1970 a janeiro de 2002 (i.e., desde os sete anos de 

idade), sem jamais receber sal�rio88. Ap�s casar-se, acabou se desligando da fam�lia, em clima 

de desentendimento, sem qualquer direito ou indeniza��o. Analfabeta, doente e sem qualquer 

habilita��o profissional, casada com homem de iguais condi��es (que lhe fora “arrumado” 

pela ex-patroa), viu-se arrastada � mis�ria em menos de dois anos. Ajuizou, ent�o, a a��o 

trabalhista, pedindo mais de trinta anos de v�nculo empregat�cio (o que lhe garantiria, com 

folga, a aposentadoria por tempo de contribui��o, ut artigo 52 da Lei 8.213/91, se acaso 

houvesse contribu�do). A defesa alegou que a trabalhadora jamais havia sido remunerada; 

logo, como s� se julga empregado quem trabalha “mediante sal�rio” (artigo 3o, caput, in fine, 

da CLT), n�o fora empregada, mas “filha” (ou quase-filha)89. A isso denominei “filhas de 

ocasi�o”.

86 Cfr. http://www.abrapia.org.br/homepage/dados_sobre_violencia/dados_sobre_violencia_domestica.html 
(acesso em 29.12.2009).
87 No ano de 2010, segundo as s�ries estat�sticas do IBGE, chegaremos � monta de 193.252.604 habitantes. Cfr. 
http://www.ibge.gov.br/series_estatisticas/exibedados.php?idnivel=BR&idserie=POP300 (acesso em 
29.12.2009).
88 Autos do Processo n. 527/2002-7 (n�o sujeito a sigilo judici�rio).
89 Observe-se, a prop�sito, que o artigo 1o da Lei 5.859/72, que rege o trabalho dom�stico subordinado no Brasil, 
n�o refere expressamente o elemento salarial: “Ao empregado dom�stico, assim considerado aquele que presta 
servi�os de natureza cont�nua e de finalidade n�o lucrativa � pessoa ou � fam�lia no �mbito residencial destas, 
aplica-se o disposto nesta lei”. Ademais, a boa doutrina reconhece, na express�o �mediante sal�rio�, o 



A instru��o processual demonstrou que a reclamante, quando crian�a, j� �rf� e sem 

contatos familiares, fora entregue pelo “comiss�rio de menores” da �poca aos cuidados da 

reclamada, uma senhora de classe m�dia, j� idosa (que houvera anunciado, no final dos anos 

sessenta, querer uma “menina” como acompanhante e para os servi�os dom�sticos). Em seu 

depoimento, disse a r� sobre a reclamante: “deram ela para mim, criei e fiz casar”. 

Eis a reifica��o da pessoa humana, tornada objeto em uma rela��o social (como de resto 

se d� em todos os contextos de viol�ncia). Sem d�vida, pesou a ambi�ncia sociocultural e o 

fato de que, naquele tempo, tais “acolhidas” informais eram muito comuns. N�o se trata, pois, 

de “demonizar” a r�; trata-se de reconhecer objetivamente a crueldade de um sistema 

socioecon�mico gerador de desigualdades, exclus�es e desalentos, a que se associou a in�rcia 

do Estado e cuja resultante terminou impondo aquele estado de coisas (a desafiar, no limite, 

repara��es junto ao pr�prio Estado, merc� do quanto exposto no t�pico anterior). 

No caso concreto, por�m, a a��o havia sido movida em face da ex-tomadora de 

servi�os; e sequer havia pedido de indeniza��o por danos morais ou sociais (incomuns 

naquele tempo). Em senten�a, reconheceu-se o v�nculo empregat�cio de 01.05.1970 a 

10.01.2002, com condena��o estimada em R$ 12.500,00 (j� descontados t�tulos e 

contribui��es prescritas). Restaram-lhe, na verdade, basicamente os direitos previdenci�rios 

 que decorreriam do reconhecimento do v�nculo, do recolhimento das contribui��es sociais 

e da injun��o judicial do INSS (na linha da infeliz intelig�ncia da S�mula 368 do C.TST90) 

e alguns parcos direitos trabalhistas91. 

As evid�ncias dos autos apontavam apenas para explora��o de tipo n�o-sexual, no 

sentido de que, por anos a fio, prestou servi�os � mesma fam�lia, qual empregada dom�stica 

(mas � m�ngua de qualquer remunera��o), sem frequentar a escola por um ano sequer 

(afirmou-se que a reclamante n�o manifestou desejo de estudar), em fainas repetitivas que, 

pressuposto sinalagm�tico do contrato de trabalho, aquilo que o torna oneroso, i.e., a expectativa de 
contrapartidas econ�micas (sejam em esp�cie, sejam “in natura”: alimentos, habita��o, vestu�rio, etc.). Do 
contr�rio, os escravos contempor�neos  que n�o raro passam meses a fio sem nada receber, porque todo o seu 
“cr�dito” � consumido nos barrac�es (“truck-system”)  jamais poderiam ser reconhecidos como empregados 
de seus patr�es. 
90 A que se tem seguido, como imperativo l�gico, diversos julgados do C.TST pontificando n�o caber � Justi�a 
do Trabalho determinar ao INSS a averba��o desse tempo de servi�o e de contribui��o, a despeito do que dita o 
artigo 114, I, da CRFB e da exce��o expressa do artigo 109, I, da mesma Carta. Ver, por todos, TST, RR n. 
226/2005-034-15-40.3, 4� T., rel. Min. MARIA DE ASSIS CALSING, j. 25.11.2009). Assim, conquanto o juiz 
constitucionalmente competente diga que o trabalhador foi efetivamente um empregado (logo, segurado 
obrigat�rio da Previd�ncia Social), para se ver assim reconhecido perante a Autarquia, dever� ele buscar a 
“confirma��o” da primeira senten�a nos ju�zos da Justi�a Federal comum.
91 Por muito antiga a senten�a, n�o se logrou verificar, no s�tio do Tribunal Regional do Trabalho da 15� Regi�o 
(http://www.trt15.jus.br), se fora ela confirmada ou n�o em segundo grau de jurisdi��o.



após trinta anos de labuta, valeram-lhe apenas algumas sequelas no sistema osteomuscular.  Já 

na meia idade, negra, obesa, doente e analfabeta, a família que tão bem a recebera nos anos de 

vigor simplesmente a desconheceu, lavando as mãos. Eis o exemplo patético de como o 

trabalho infantil doméstico  ainda que imbuído das melhores intenções, sem quaisquer 

agressões de ordem física ou sexual  pode ser pernicioso para a pessoa em formação.

V. CONCLUSÕES

Pelas ideias destrinçadas até aqui, pode-se desde logo sugerir, “de iure condendo”, a 

concepção de redes de prote��o social aptas a alcançar todos os ambientes onde a pessoa em 

formação habitualmente interaja, o que inclui as residências e domicílios. Para esse mister (e 

com particular atenção ao problema do trabalho  e dos abusos  no âmbito doméstico), 

vim de sugerir, no ano de 2003, o estabelecimento de sistemas legais de monitoramento 

periódico, com expedientes de visitas consensuais regulares (psicólogos, assistentes sociais, 

promotores de justiça e agentes públicos em geral) e relat�rios peri�dicos, a alcançar todos os 

lares onde houvesse hist�rico ou fundadas suspeitas de abuso ou exploração (sexual ou não-

sexual) de crianças e adolescentes. O sistema poderia contar com a participação integrada do 

Ministério Público, dos conselhos tutelares e das guardas municipais (com o devido 

treinamento).

Na messe hermenêutica, há também novidades que com grande proveito se podem 

alvitrar. Inovação de especial revelo será, por exemplo, o desenvolvimento de doutrina e 

jurisprudência sensíveis à responsabilidade civil do Estado nos casos de exploração, 

discriminação, violência, crueldade ou opressão praticadas contra crianças e adolescentes, vez 

que estão todos sob a estrita tutela do Poder Público (artigo 227, caput, c.c. artigo 37, §6º, da 

CRFB). Nas hipóteses de exploração econômica de trabalho infanto-juvenil proibido, com 

lesão física ou psicológica às vítimas, tais ações haverão de se ajuizar na Justiça do Trabalho 

(artigo 114, I, da CRFB). E, volvendo às proposições “de lege ferenda”, não será mal que, a 

par daquelas construções teoréticas, faça-se inserir um cap�tulo espec�fico sobre a 

responsabilidade civil do Estado no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, lançando-

se pá-de-cal sobre toda dúvida.

Outrossim, para além dos mecanismos fiscalizatórios, compensatórios e 

socioeconômicos de praxe (redistribuição e transferência de renda, educação continuada, 

formação profissional, etc.), deve-se encarecer que a prevenção da exploração econômica de 



crianças e adolescentes no trabalho hoje diz muito pouco com a atividade legiferante (porque 

a lei, uma vez inefetiva, favorece mais a delinquência e a transgressão do que os valores 

éticos e sociais que pretendia afiançar). Antes mesmo do que legislar, é preciso incrementar o 

grau de efetividade das normas jurídicas já postas para a tutela da infância e da juventude e 

para a repressão do trabalho infanto-juvenil proibido. Isso é particularmente verdadeiro nos 

contextos de exploração e de abuso sexual, sinalizando o caminho a seguir para que se colham 

bons frutos da Lei n. 11.829, de 25.11.2008 (que avançou na repressão penal à exploração 

sexual infanto-juvenil por via de produção de pornografia e de atuações pornográficas) e da 

recém-aprovada Lei n. 12.015, de 07.08.2009 (no que diz com o tipo penal de estupro de 

pessoa vulnerável).

Enfim, viu-se bem que, em tratamento mais judicioso dos temas ligados à exploração 

sexual de crianças e adolescentes, elementos de Direito Penal e de Direito do Trabalho 

acabam por se amalgamar de um modo quase indissociável. Seria mais fácil  e atenderia 

melhor à nossa cultura (leiga e jurídica)  extremar esses campos, vendo na exploração 

sexual de menores apenas o crime, para olvidar o aspecto laboral. Se o fizéssemos, porém, 

privaríamos as vítimas de seus direitos sociais fundamentais, conquanto muitas delas percam 

décadas de suas vidas em esquemas de prostituição (sem educação, sem segurança social e 

sem quaisquer direitos trabalhistas). Talvez por isso, a própria Organização Internacional do 

Trabalho não os tenha extremado; antes, recepcionou, sob os seus cuidados, o fenômeno da 

exploração sexual infantil (entre as piores formas de trabalho infantil  artigo 3º, «b», da 

Convenção n. 182). Melhor será, pois, trazer às balizas da lei todo o fenômeno, na sua 

inteireza, apesar do imenso desconforto que isso nos possa trazer em foros não-penais; e, com 

todo o holismo que a questão pede, promover a reparação integral (campos cível e 

trabalhista), para quem possa entender e consentir, a par das reprimendas penais e 

administrativas que acaso caibam. Há cânceres que cheiram mal. Nem por isso, deixa-se de 

tratá-los.  

Por fim, aos operadores do Direito  e, com particular relevância, aos operadores do 

Direito do Trabalho e do Direito Penal (porque aí, justamente, escancaram-se os contextos de 

exploração baseados na subordinação jurídica e social de crianças e adolescentes)  cabe 

zelar para que a sociedade brasileira recupere (construa?) a consciência social do desvalor da 

exploração infanto-juvenil, sexual e não-sexual. É tarefa hercúlea, a demandar muitos anos; 

mas terá de ser feita, a bem das futuras gerações, senão pelo mais comezinho imperativo 

ético. O que nos recorda, inexoravelmente, o Evangelho de São Mateus:



“E quem transviar um desses pequeninos, que cr�em em mim, mas lhe valia que lhe 
pendurassem ao pesco�o uma pedra de moinho e o jogassem no fundo do mar” 
(Mt 18:6)

Que doravante o Direito triunfe, onde a F� e a Palavra n�o triunfaram.
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Introducción

La cada vez mayor internacionalización de nuestras sociedades y una mayor consciencia 

de la comunidad internacional sobre la protección de los derechos de la mujer, favorecida 

entre otros factores por el desarrollo de las nuevas tecnologías, ha producido en el ámbito de 

la protección jurídica de la mujer, entre otras consecuencias, una mayor transparencia y 

visualización, promovida por los movimientos comunitarios con una articulación global que 

ha demostrado la eficacia y la superación de las dificultades en este plano internacional tan 

complejo y difícil de articular.



En el campo de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, cuyo punto de 

inflexi�n podemos situarlo en la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, se han 

alcanzado ciertas cuotas. Sin duda alguna a ello han contribuido mujeres de la talla de Alice 

Walter92, Coretta Scott King93 y Rosa Park94, entre otras, que lucharon por los derechos 

civiles en Estados Unidos. No debemos obviar que los derechos de las mujeres han generado 

el desarrollo de nuevas ciencias que son objeto de investigaci�n en los centros universitarios y 

que han dado lugar a titulaciones, master oficiales o doctorados. As� se han incorporado 

asignaturas, como historia de las relaciones de g�nero o �tica y teor�a feminista, entre otras. El 

contenido cient�fico y jur�dico de dichos derechos es objeto de formaci�n e investigaci�n en 

las universidades.

La afloraci�n de informaci�n, que indic�bamos al comienzo de esta introducci�n, ha 

permitido analizar y medir estos datos y poner en evidencia a los estados, hasta cierto punto 

“maltratadores” por acci�n o por omisi�n en sus deberes de protecci�n eficaz de la mujer. La 

informaci�n es uno de los mejores instrumentos para consolidar, avanzar y comparar la 

situaci�n en que se encuentran los derechos de las mujeres y, a trav�s de esta comparaci�n y 

viendo las buenas pr�cticas en este �mbito, estimular a los pa�ses que se encuentran m�s 

92 Alice Walter, escritora estadounidense, nacida en Georgia en 1944. En sus novelas denuncia la 
discriminación de que son objeto las mujeres. Destacan La tercera vida de Grange Copeland (1970), 
Meridian (1976) y El color púrpura (1982), premio Pulitzer, llevada al cine por Steven Spielberg 
(1985).
93 Coretta Scott King, una de las mujeres estadounidenses más influyente del siglo XX. Luchadora 
incansable por los derechos civiles a la vez que transmitia el mensaje de no violencia y respeto a los 
Derechos Humanos.
Después del asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968, Coretta aumentó su actividad por los 
derechos civiles y su lucha en favor de las minorías, y alcanzó un mayor protagonismo en el plano 
político y social. Su labor destacó especialmente en su lucha derechos de los niños y de las mujeres, 
de la dignidad de los homosexuales, del derecho al empleo, a la sanidad y a la educación, del 
desarme nuclear y del respeto del medio ambiente.
94 Rosa Park, nació en Tuskegee (Alabama) en 1913. Cursos sus estudios en Montgomery Industrial 
School for Girls y en el Alabama State Teachers College. Se graduó en el instituto, cuando sólo el 7% 
de las personas de color lo lograban. Se distinguió en su lucha por la opresión racial y se unió a la 
National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) (Asociación Nacional para el 
Progreso de la Gente de Color). Un incidcente en un autobús que la llevo a la carcel de manera 
injusta, marco su trayectoria. El Tribunal Supremo abolió la discriminación en el transporte público, en
1957 Rosa Parks se trasladó a Hamptom (Virginia) y posteriormente a Detroit (Michigan), donde 
prosiguió su actividad en defensa de los derechos civiles. Participó en varias manifestaciones 
fundamentales, como la que tuvo lugar en 1963 en Washington para impulsar las leyes federales 
sobre derechos civiles. 
. Entre los premios que obtuvo destacan la Medalla Presidencial de la Libertad, que recibió en 1996, y 
la Medalla de Oro del Congreso, que le entregó el Presidente Bill Clinton en 1999. El Museo y la 
Biblioteca de Rosa Parks le fueron dedicados en noviembre de 2001 y más de cincuenta 
universidades le concedieron el doctorado Honoris Causa. Se mantuvo activa hasta el final de sus 
días como una incansable defensora de los derechos civiles y se ha convertido en un icono de la 
defensa de la libertad y la igualdad racial de todos los seres humanos.



atrasados. El emergencia de todo tipo de información nos da noticias de aspectos positivos o 

negativos que nos hace tener conocimiento y conciencia a nivel global de los hechos más 

conculcadores de los derechos de la mujer y en qué puntos determinados del planeta se está 

produciendo esta conculcación e, igualmente, en qué lugares se está produciendo un avance y 

qué técnicas se están experimentando e innovando que permiten un avance positivo. Esta 

información que ahora se consigue a través de las redes de la sociedad del conocimiento hace 

que podamos intervenir de forma, incluso urgente, en casos concretos en que la mujer se 

encuentra en situaciones gravísimas. A modo de ejemplo podemos mostrar los casos de 

feminicidio95 en México96 que comenzaron en la Ciudad de Juárez en 1993 -donde en el 

estado de Chiapas, entre 1994 y 2005, fueron asesinadas 612 mujeres-, en el Estado de 

México se registraron 500 homicidios y en Guatemala97, según los datos del Ministerio Fiscal 

de ese país, en 2005 habían sido asesinadas 497 mujeres, pero, lamentablemente, en otras 

partes del mundo se producen los mismos hechos y al no haber un activismo de la comunidad 

95 Entendiendo por feminicidio lo definido en el art. 1 de la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, celebrada en Belem do Pará en 1994 " se entiende 
como violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado".
96 La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros en 
México (la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación Civil -
CMDPH- y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-) realizaron una misión de 
investigación entre septiembre y octubre de 2005. La misión pudo constatar que el asesinato de 
mujeres continúa en aumento en México. En México no hay estadísticas globales de la situación, sino 
algunas en cada estado. Por ejemplo, en el estado de Chiapas entre 1994 y 2005 hay informaciones 
de 612 asesinatos a mujeres,; y en el Estado de México, primer estado en México en homicidios de 
mujeres, se reportaron cerca de 500 homicidios tan sólo en el 2004. 
Para la misión fue evidente que no hay reconocimiento ni normativo ni fáctico de parte de las 
autoridades de que la violencia contra las mujeres son violaciones de los derechos humanos. 
Igualmente es preocupante la negligencia y/o corrupción de los funcionarios públicos que trabajan en 
la administración de justicia, así como la falta de transparencia en la información de casos que se dan 
por resueltos, particularmente según lo observado por la misión en el estado de Chihuahua.
http://www.fidh.org/article.php3?id_article=3262
97 La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros en 
Guatemala (la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Comisión 
de Derechos Humanos de Guatemala -CDHG- y el Centro para la Acción Legal en Derechos 
Humanos -CALDH-) realizaron una misión de investigación entre septiembre y octubre de 2005, ante 
la permanentes denuncias de asesinatos de mujeres en Guatemala. En Guatemala el Ministerio 
público aporto un dato de que 497 mujeres habían sido asesinadas en 2005.
La misión señaló que en Guatemala los feminicidios son la expresión de la discriminación de las 
mujeres en todos los ámbitos. La permanente ocurrencia de asesinatos contra las mujeres y la 
impunidad que rodea su investigación y sanción dan cuenta de la inexistencia de mínimas 
condiciones de seguridad que permitan a las mujeres una vida libre de violencia. Las políticas de 
prevención son escasas y no se encuentran articuladas a una política general de seguridad que de 
prioridad a la prevención. El ambiente generalizado de inseguridad y la impunidad inciden 
fundamentalmente en la situación de las mujeres: los agresores no están siendo castigados, no 
existen las condiciones que permitan un debido proceso garantísta de los derechos de las víctimas y 
en muchos casos, estas son señaladas y tratadas como delincuentes y sus familias estigmatizadas.
http://www.fidh.org/article.php3?id_article=3262



local e internacional no han podido aflorar estos datos, así tenemos el caso de Sri Lanka98, 

entre otros. La situación que sufren las mujeres en México esta descrita en las obras de la 

catedrática y antropóloga en la Universidad Nacional Autónoma de México Marcela 

Lagarde99 donde refleja con todo detalle la situación que viven las mujeres, así como los 

problemas que subyacen y soluciones de esta gravísima situación de conculcación de 

derechos. La mejor forma de terminar con esta situación es sacando a la luz todos los datos. El 

conocimiento de esta información ha hecho que la Federación de los Derechos Humanos y sus 

organizaciones miembros -en México la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos, Asociación Civil (CMDPDH) y en Guatemala la Comisión de Derechos 

Humanos de Guatemala (CDHG) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos 

(CALDH)- elaborarán un informe. Dichas actuaciones han dado como fruto que Naciones 

Unidas nombrara un observador externo que se encuentra en Guatemala. Como podemos 

observar, ya se toman medidas desde fuera del país, estos avances, al menos en una 

conciencia global de la situación de la mujer, también han sido debido en gran parte por el 

establecimiento de técnicas y métodos de evaluación, medición y auditoría que permiten 

comparar.

Igualmente a través de esta información se podría establecer un ranking mundial, al 

ejemplo del que se realiza por el suplemento educativo de The Times Higher, el elaborado por 

la Universidad Jioao Tong de Shangai (China) para las Instituciones de Educación Superior, 

el de Amnistía Internacional u otras organizaciones, entre otros con el objeto de hacer visible 

la situación en que se encuentran los diferentes países en relación a los derechos de las 

mujeres. Ello llevaría a los distintos países a establecer acciones encaminadas a obtener 

mejores posiciones en el ranking y, por tanto, se introduciría un factor importantísimo para la 

98 En Sri Lanka, seg�n un estudio reciente de Naciones Unidas, ocupa el segundo lugar de personas 
desaparecidas y dada la cultura de temor que siente la poblaci�n en palabras de Sumila Abeysekera, 
una de las m�s valientes luchadoras por la conquista de los derechos humanos en ese pa�s, nadie se 
atreve a denunciar. En una entrevista concedida al periodista del correo de la UNESCO 
(unesco.org/courier, consultada el 2 de junio de 2008)), Ethirajan Anbarasan, Sumila Abeysekera 
indicaba que “…las mujeres y los ni�os son las primeras victimas de los conflictos…muchas mujeres 
desplazadas viven en condiciones deplorables en campos administrados por el gobierno. Dada la 
escasez de alimentos, de ropa y medicamentos, se ven obligadas a trabajar en otros sitios. Pero en 
sus lugares de trabajo no est�n seguras. Como consecuencia de la fuerte militarizaci�n de la 
sociedad, el grado de violencia en el norte y en el sur, en particular la de car�cter sexual, ha 
aumentado de manera alarmante…”.
99 Catedr�tica y antrop�loga en la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, donde da clase en los 
Postgrados de Antropolog�a y de Sociolog�a y en el Diplomado en G�nero y Desarrollo. Presidenta de 
la Comisi�n Especial de Feminicidio de M�xico y recientemente ha sido nombrada diputada del 
parlamento mexicano, pero sobre todo podemos destacar de ella que a sido una gran luchadora en la 
conquista de los derechos de la mujer.



mejora, como es la competitividad 100en materia de protecci�n a los derechos de la mujer. 

Acciones de este tipo nos llevar�an, sin duda, a mejorar con respecto de estos derechos que, 

pese a que nos encontramos en el siglo XXI, a�n quedan muchas cuotas por conquistar. 

Otro punto importante es la regulaci�n de los distintos pa�ses o continentes en materia 

de protecci�n a la mujer, as� como visualizar las buenas pr�cticas y comparar la situaci�n 

entre pa�ses, que sin duda todas estas acciones nos ayudar�n a avanzar en este campo. La 

eficacia y el progreso en la protecci�n jur�dica de la mujer, en la etapa que nos encontramos y 

en el contexto de la global y de la sociedad de la informaci�n dependen, adem�s de las 

movilizaciones de la comunidad activa101, las ONGs, la comunidad cient�fica, el estado 

regulador que cada vez evoluciona m�s hacia unos est�ndares de regulaci�n global –ya sea 

por la Organizaci�n de Naciones Unidas, por Agencias o Convenciones Internacionales- y de 

los mecanismos de auditor�a y evaluaci�n, que como hemos dicho, nos van a permitir conocer 

el estado de la cuesti�n, medir la evoluci�n de protecci�n de los mismos y comparar la 

situaci�n en que se encuentran los distintos pa�ses con respecto a la protecci�n jur�dica de la 

mujer.

No podemos obviar, como ya hemos dicho anteriormente, que a�n queda mucho por 

hacer, a punto de finalizar la primera d�cada del siglo XXI en campo de la protecci�n jur�dica 

de la mujer. A modo de ejemplo y extra�do del informe de Amnist�a Internacional 2007: “a�n 

las mujeres activistas son detenidas por pedir la igualdad de g�nero en Ir�n, asesinadas por 

promover la educaci�n de las ni�as en Afganist�n, denigradas y sometidas a violencia sexual 

en todo el mundo, 2.200 mujeres y ni�as fueron asesinadas en Guatemala en 2001, pero pocos 

casos han sido investigados y todav�a menos se han llevado a juicio…”102. Lo cierto es que el 

desnivel de protecci�n de las mujeres es enorme en los pa�ses en v�as de desarrollo y baste 

con citar el libro de Martha C. Nussbaum103 Las mujeres y el desarrollo humano, donde 

describe la situaci�n de los 500.000.000 de mujeres que habitan en la India. La lucha por la 

igualdad de la mujer y sus derechos contin�a-en unos casos a trav�s medidas de 

discriminaci�n positiva104, en otros con leyes de igualdad o con otro tipo de acciones 

100 Stigler, G. J., Economic competition and political cmpetition, Public Choise, 1972, p. 91.
101 Ballb� Mallol, M., “Seguridad humana: del Estado an�mico al Estado regulador”, pr�logo del libro 
de Christopher Hood et al., El gobierno del riesgo, Ariel, Barcelona, 2008, pp. 11 y 12.
102 Informe de Amnist�a Internacional 2007.
103 Martha C. Nussbaum, autora de la obra Las mujeres y el desarrollo humano: El enfoque de las 
capacidades, traducci�n: Roberto Bernet, Herder, Barcelona, 2002.
Su obra pretende ser una llamada de atención sobre la necesidad de reconocer y comprender los 
problemas a los que las mujeres se enfrenta, por el simple hecho de ser mujeres.
104 Ver el interesante art�culo de Rivero Ortega, R., “Algunas reflexiones sobre la igualdad de 
derechos de mujeres y hombres en el �mbito comunitario. Comentario a la Sentencia “Kalanke” del 



encaminadas a conseguir los mismos fines-, sin duda todas ellas contribuyen a conseguir 

mayores cuotas de igualdad y por eso es tan decisivo para propagar los nuevos derechos de la 

mujer recientemente reconocidos en Norteam�rica y en Europa con respecto al resto de los 

pa�ses a fin de mostrar que no es una utop�a la conquista de los nuevos derechos de las 

mujeres en los pa�ses en v�as de desarrollo y como gracias a la evaluaci�n se ponen en 

evidencia que uno de los factores de �xito de las sociedades y econom�as m�s desarrolladas es 

la integraci�n y cada vez mayor reconocimiento de igualdad a las mujeres. Naciones Unidas 

est� jugando un papel importante en la lucha por la promoci�n y protecci�n de los derechos 

de la mujer en todo el mundo, a trav�s de una serie de organismos, entre los que se 

encuentran: La Comisi�n Jur�dica y Social de la Mujer (CCJS), el Comit� para la eliminaci�n 

de la Discriminaci�n de la Mujer (CEDAW), el Instituto Internacional de Investigaciones y 

capacitaci�n para la promoci�n de la Mujer (INSTRAM) o la Oficina del Alto Comisionado 

para los derechos humanos (ACNUDH). No podemos olvidar que estamos ya en una 

“sociedad en red” tal como lo ha descrito Manuel Castells105 en su trilog�a La era de la 

información que esto es una oportunidad y que representa un Network Power (la red de 

poder)106 que, a su vez, puede contribuir a�n m�s al conocimiento y a la extensi�n de todos 

los avances que se han realizado con respecto a las mujeres. Esto puede contribuir a que se 

acelere el respeto a los derechos de la mujer en otros pa�ses. Las redes de la sociedad del 

conocimiento son las que de una forma global contribuyen y pueden contribuir a�n m�s a la 

consecuci�n de una sociedad en la que se respete el derecho de igualdad entre mujeres y 

hombres.

En el �mbito de la Uni�n Europea, que fue junto con Estados Unidos pionera en la lucha 

por la protecci�n jur�dica de la mujer, a�n los datos siguen siendo escalofriantes, as� la 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, Revista Española de Derecho Administrativo, n� 
90, 1996 y el libro de Gim�nez Gluck. D., Una manifestación polémica del principio de igualdad: 
Acciones positivas moderadas y medidas de discriminación inversas, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999 
y el de la profesora Barr�re Unzueta, M� A., Discriminación. Derecho antidiscriminatorio y acción 
positiva a favor de las mujeres, C�vitas, Madrid, 1997.

105 Manuel Castells, catedr�tico de Sociolog�a y de Urbanismo en la Universidad de California, 
Berkeley, Director del Internet Interdisciplinary Institute en la Universitat Oberta de Catalu�a. De el 
han dicho The Times (Londres) hablando de su obra “La era de la informaci�n” que era “Un an�lisis 
monumental y coherente de los cambios econ�micos, sociales, personales y culturales que est�n 
ocurriendo en el mundo en la era de la informaci�n o The Wall Street Journal (Nueva York) “Adam 
Smith explic� como funcionaba el capitalismo y Marx explic� por qu� no funcionaba. Ahora las 
relaciones sociales y econ�micas de la era de la informaci�n han sido expuestas por Manuel Castells” 
.

106 David Singh Grewal, Network Power. The social dinamic of globalization, Yale University, UP, 
2008. Uno de los libros m�s interesantes sobre la globalizaci�n.



Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión reflejan que el 45% de las mujeres europeas 

son víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Como podemos observar aún 

faltan muchas cuotas por alcanzar y mucho trabajo por hacer en este ámbito.

La lucha por la igualdad y la protección de los derechos de la mujer a nivel global 

continúa, en unos casos a través de medidas de discriminación positiva o con leyes de 

igualdad, en otras con acciones encaminadas a conseguir los mismos fines, sin duda todas 

ellas contribuyen a conseguir mayores cuotas de protección de la mujer. No podemos olvidar 

que las redes de la sociedad del conocimiento son las que de una forma global contribuyen, y 

pueden contribuir aún más, a la consecución de una sociedad en la que se respete el derecho 

de igualdad entre mujeres y hombres y como consecuencia se de una mayor protección a la 

mujer.

En el ámbito de la Unión Europea, han sido numerosas las directivas, recomendaciones, 

resoluciones y decisiones adoptadas con respecto a la protección de la mujer, así el Tratado 

Constitutivo ya reconocía la igualdad entre hombres y mujeres, la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea marco un hito importante en la protección jurídica de la 

mujer. 

En la décadas de los 70 y 80, la casi totalidad de los países de la Europa Occidental, 

especialmente los del norte de Europa de ámbito más anglosajón comenzaron a legislar con el 

fin de promover la igualdad entre mujeres y hmbres. Los movimientos feministas lucharon 

para que la mujer participara en la toma de decisiones, pero confiaron esa labor a los Estados. 

Sorprende que en ese momento los países europeos fueron casi pioneros con Estados Unidos, 

pero a lo largo de estos años el ritmo en los avances no han sido tan satisfactorios.

En el marco del Parlamento Europeo se aprobó el 24 de enero del 2000 un programa de 

acción comunitaria DAPHNE 2000-2003107, sobre medidas preventivas destinadas a combatir 

la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres, destinado a garantizar 

destinado la salud física y mental de los niños, adolescentes y las mujeres (en todo tipo de 

abusos), finalizado el programa fue sustituido por el Programa DAPHNE II 2004-2008 para 

prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres, y 

para proteger a las víctimas de los grupos vulnerables. En la actualidad se encuentra en vigor 

el programa DAPHNE III 2007-2013 para prevenir y combatir la violencia en estos sectores y 

proteger a los grupos de riesgo.

107 http://europa.eu/index_es.htm



El a�o 2007 “A�o Europeo de Igualdad de oportunidades” fue un a�o importante de 

concienciaci�n de los ciudadanos de la Uni�n Europea de su derecho a disfrutar de una vida 

sin discriminaci�n. 

La protecci�n jur�dica de la mujer se encuentra regulada en el derecho originario, como 

son los Tratados Constitutivos y las correspondientes Actas que modifican dichos Tratados y 

en el Derecho derivado, a trav�s de la normativa emanada del Parlamento Europeo y del 

Consejo de Europa que desarrollaremos en otro ep�grafe. Juegan un papel importante las 

Recomendaciones y Resoluciones, conocidas como Soft law y, por �ltimo, no hemos de 

olvidar la que podr�amos denominar regulación no formal: la auditoría y evaluación que se 

ha ido convirtiendo en un verdadero sistema regulador en lo que se ha denominado la 

regulation through evaluation, lo mismo que las normas pretenden un cambio de 

comportamiento, la evaluaci�n es una formula muy efectiva, como se ha demostrado, de 

concienciaci�n y de cambio de comportamiento, tanto de la sociedad y de los estados que van 

quedando en evidencia aquellos que no protegen de manera efectiva y eficaz estos derechos.

1. Proceso de creación y evolución de la Unión Europea

La Comunidad Europea, constituida en 1957 por el Tratado de Roma, cambi� su 

denominaci�n en el Tratado de Maastricht (1992), pasando su denominaci�n a Uni�n 

Europea, compuesta por 27 pa�ses que se han ido incorporando a la misma de forma gradual, 

as� B�lgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Pa�ses Bajos fueron los pa�ses 

fundadores (1957); en 1973 se incorporaron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido; en 1981 

Grecia; en 1986 Espa�a y Portugal; en 1995 Australia, Finlandia y Suecia; en 2004 Republica 

Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungr�a, Lituania, Malta y Polonia y, en 

2007, Bulgaria y Rumania.

La creaci�n de la Uni�n Europea108 supuso un cambio radical en Europa, acostumbrada 

a resolver sus problemas a trav�s de las guerras. A partir de este momento el dialogo pasar�a a 

sustituir a las armas. Nace con un ideal de uni�n entre pa�ses, en principio con car�cter 

econ�mico, aunque respetando la ideosincracia de cada uno de ellos y con una idea de 

liderazgo que poco a poco se fue ampliando a todas las actividades de la Uni�n y que ha ido 

conquistando su posici�n en el mundo y as� se plantea en el actual Tratado de Lisboa de 2007 

que ha entrado en vigor en diciembre de 2009.

108 http://europa.eu/index_es.htm



La población de la Unión Europea es de 500.000.000 de habitantes, de los cuales 

250.000.000109 son mujeres y conviven en las mismas muy distintas personalidades, 

tradiciones políticas y culturales muy diferentes y 24 lenguas.

Desde la creación de la Unión Europea, ésta ha estado sensibilizada con la igualdad 

entre mujeres y hombres y se han establecido distintas acciones, actividades, campañas y 

medidas reguladoras con objeto de avanzar en la igualdad, la no discriminación y la 

prevención de la violencia contra la mujer, a la vez que ha existido un desarrollo concretizado 

de estos derechos, tanto por la regulación de la UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea que han ayudado a que la mujer se sienta cada vez más jurídicamente 

protegida.

No podemos olvidar -y así lo recordaremos, antes de hacer un recorrido por los Tratados 

de la Unión-, que uno de los principios fundamentales del Derecho Comunitario es la igualdad 

entre mujeres y hombres. Los Objetivos de la Unión Europea en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres pretenden garantizar en el ámbito de la Unión la igualdad de 

oportunidades y de trato entre ambos sexos y luchar contra la discriminación.

En cuanto al Derecho de la Unión Europea110 y centrándonos en las políticas de 

igualdad, que es el tema que nos ocupa, haremos un breve recorrido por la regulación. Los 

primeros textos constitutivos de la Unión tan sólo mencionaban el principio de igualdad de 

retribución. Para hacer honor a la verdad la Comisión Europea desde la década de los setenta 

vino impulsando Directivas, Programas e iniciativas que sin duda contribuyeron de una forma 

importante a la sensibilización en materia de igualdad. Sin embargo el punto de inflexión en 

materia de igualdad debemos situarlo en el momento de la entrada en vigor del Tratado de 

Ámsterdam, el 2 de octubre de 1997, en el que estableció un marco general para la igualdad 

de trato en el acceso al empleo, la formación y la promoción profesional, así como a las 

condiciones de trabajo.

2. Regulación de la protección de la Mujer en la Unión Europea.

La normativa de la Unión Europea esta compuesta de Derecho Comunitario originario, 

como con los Tratados y de Derecho Comunitario derivado como son los Reglamentos, 

Directivas, Decisiones, Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

109 http://europa.eu/documentation/statistics-polls/index_es.htm
110 http://europa.eu/documentation



Recomendaciones y Resoluciones; as� como los Tratados ratificados por la Uni�n Europea y 

por el Derecho complementario y fuentes no escritas.

Los Tratados de la Comunidad Europea y de la Uni�n Europea, Tratado de Paris, 

constitutivo de la Comunidad Europea del Carb�n y del Acero; el Tratado de Roma, 

constitutivo de la Comunidad Econ�mica Europea y de EURATOM; el Acta �nica Europea 

de 1986 y el Tratado de Maastricht de 1992 no podemos decir que avanzar�n en protecci�n 

jur�dica de la mujer, m�s bien se limitaron a hacer referencia al art�culo 119 del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea (hoy Uni�n Europea) que conceb�a la igualdad 

solamente en el �mbito laboral y m�s concretamente en el principio de igualdad de 

remuneraci�n entre mujeres y hombres, como indica la profesora Teresa Freixes111

“Esta regulaci�n, no obstante su concreci�n en torno a la simple igualdad de 

remuneraciones han resultado ser durante d�cadas la cobertura jur�dica de todo un 

despliegue de normas de Derecho Comunitario derivado, de sentencias del Tribunal 

de Justicia de la Uni�n Europea y de Planes de Acci�n comunitarios en favor de la 

igualdad, ya sea en las condiciones del trabajo, en materia de seguridad social, 

respecto de las acciones positivas a favor de las mujeres, de la igualdad en la 

educaci�n e, incluso, de la participaci�n equilibrada de hombres y mujeres en la 

toma de decisi�n y de la promoci�n de la igualdad de oportunidades con relaci�n a 

la participaci�n en los Fondos estructurales europeos”.

En relaci�n con las pol�ticas de paridad, se suceden una serie de Decisiones de la 

Comisi�n, Recomendaciones del Consejo, Resoluciones del Consejo y del Parlamento 

relativas a la protecci�n de distintos aspecto de protecci�n a la mujer112. Especial relevancia 

111 Freixes Sanjuan, T., Fundamentos de la Democracia Paritaria: El Tratado de �msterdam y los 
acuerdos internacionales. En: La Democracia paritaria en la construcción europea. Madrid: 
Coordinadora Espa�ola para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM), [2000], p. 87-96 

Teresa Freixes, es una prestigiosa catedr�tica de Derecho Constitucional de la Universidad 
Aut�noma de Barcelona. 
112 • Decisi�n de la Comisi�n (82/43/CEE) de 9 de diciembre de 1981, relativa a la creaci�n de un 
Comit� consultivo sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

• Recomendaci�n del Consejo (84/635/CEE) del 13 de febrero de 1984, sobre las acciones positivas 
en favor de las mujeres.

• Resoluci�n del Consejo (386Y0812-02) de 24 de julio de 1986, relativa al fomento de la igualdad de 
oportunidades para las mujeres.

• Resoluci�n del Parlamento Europeo (A3-0035/94) del 11 de febrero de 1994, sobre la participaci�n 
de las mujeres en los �rganos de decisi�n.



tiene la Recomendación del Consejo 84/635 de 13 de febrero de 1984, sobre acciones 

positivas a favor de la mujer, que ha dado lugar a muchas controversias y a publicaciones.

El Tratado de Ámsterdam firmado el 2 de octubre de 1997, dio un paso muy importante 

para reforzar el compromiso de la Unión Europea en la protección y defensa de los derechos 

fundamentales de sus ciudadanos. Entró en vigor el 1 de mayo de 1999 y adquiere una gran 

importancia jurídica, en el campo de la igualdad entre mujeres y hombres, como norma 

jurídica comunitaria originaria, lo que refuerza la protección jurídica frente a las normas 

comunitarias de derechos derivado, directivas, reglamentos, resoluciones que hasta la entrada 

en vigor del Tratado de Ámsterdam regulaban las situaciones en que se encontraba presente la 

igualdad. Como consecuencia del Tratado todos los ámbitos de igualdad tienen que ser 

respetados y se tienen que proyectar en todas las demás normas de la Unión Europea. La 

jerarquía normativa establecida en la Unión implica que el derecho derivado no puede ser 

contrario a lo establecido en los Tratados, en suma no pueden ser contrarios a la regulación 

establecida en ellos, es decir, a la igualdad entre mujeres y hombres, a la no discriminación y 

a las acciones positivas. A partir de este momento los órganos de la Unión Europea y todos 

los poderes públicos de los estados miembros están vinculados a lo establecido en el Tratado. 

Así como indica la profesora Freixes, a partir de la nueva regulación, la igualdad deberá ser 

apreciada desde una perspectiva compleja: A) como finalidad interna de la acción global de la 

Unión Europea, artículo 2 CEE “La Comunidad tendr� por misi�n promover, mediante el 

establecimiento de un mercado com�n y de una uni�n econ�mica y monetaria y mediante la 

realizaci�n de las pol�ticas o acciones comunes contempladas en los art�culos 3 y 4, un 

desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades econ�micas en el conjunto 

de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de protecci�n social, la igualdad entre el hombre 

y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de 

convergencia de los resultados econ�micos, un alto nivel de protecci�n y de mejora de la 

calidad del medio ambiente, la elevaci�n del nivel y de la calidad de vida, la cohesi�n 

econ�mica y social y la solidaridad entre los Estados miembros”, como objetivo que la 

• Resoluci�n del Consejo (186/C/CEE) del 27 de marzo de 1995, relativa a la participaci�n equilibrada 
de las mujeres y los hombres en la toma de decisi�n.

• Resoluci�n del Consejo (96/C386/01) del 2 de diciembre de 1996, sobre la integraci�n del principio 
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los Fondos estructurales europeos.

• Recomendaci�n del Consejo (96/694/CE) del 2 de diciembre de 1996, respecto de la participaci�n 
equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de decisi�n.



Comunidad deber� establecer en sus pol�ticas, como se refleja en el art�culo 3 CEE que a�ade 

el apartado 2. “En todas las actividades contempladas en el presente art�culo, la Comunidad 

debe tener el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su 

igualdad” y la obligaci�n de adoptar medidas adecuadas para luchar contra la discriminaci�n 

por motivos de sexo, orientaci�n sexual, etc. como refleja el art�culo 13 CEE “1. Sin perjuicio 

de las dem�s disposiciones del presente Tratado y dentro de los l�mites de las competencias 

atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la 

Comisi�n y previa consulta al Parlamento Europeo, podr� adoptar acciones adecuadas para

luchar contra la discriminaci�n por motivos de sexo, de origen racial o �tnico, religi�n o 

convicciones, discapacidad, edad u orientaci�n sexual. 2. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, cuando el Consejo adopte medidas comunitarias de est�mulo, con exclusi�n de 

toda armonizaci�n de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, 

para apoyar las acciones de los Estados miembros emprendidas con el fin de contribuir a la 

consecuci�n de los objetivos enunciados en el apartado 1, decidir� de conformidad con el 

procedimiento previsto en el art�culo 251”. Como elemento estructural de la pol�tica social de 

la Uni�n Europea, ha significado un importante giro en la configuraci�n y dise�o de las 

pol�ticas sociales, como resultado de la inclusi�n de los derechos del Acuerdo sobre la pol�tica 

social y econ�mica en el Tratado. As�, la igualdad entre hombres y mujeres constituye en el 

marco de la Uni�n, seg�n establece 1. “…la Comunidad apoyar� y completar� la acci�n de 

los Estados miembros en los siguientes �mbitos… i) La igualdad entre hombres y mujeres por 

lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo…” y 

continua en el apartado 2 “2. A tal fin, el Consejo: a) Podr� adoptar medidas destinadas a 

fomentar la cooperaci�n entre los Estados miembros mediante iniciativas para mejorar los 

conocimientos, desarrollar el intercambio de informaci�n y de buenas pr�cticas, promover 

f�rmulas innovadoras y evaluar experiencias, con exclusi�n de toda armonizaci�n de las 

disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros; b) Podr� adoptar, en los 

�mbitos mencionados en las letras a) a i) del apartado 1, mediante directivas, las 

disposiciones m�nimas que habr�n de aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las 

condiciones y reglamentaciones t�cnicas existentes en cada uno de los Estados miembros”. 

Tales directivas evitar�n establecer trabas de car�cter administrativo, financiero y jur�dico que 

obstaculicen la creaci�n y el desarrollo de peque�as y medianas empresas; igualmente avanza 

con respecto a la igualdad de remuneraciones, as�, art�culo 141.1 del Tratado establece “Cada 

Estado miembro garantizar� la aplicaci�n del principio de igualdad de retribuci�n entre 

trabajadoras y trabajadores para un mismo trabajo y para un trabajo de igual valor” y por 



ultimo, el art�culo 141.4 establece que “…el principio de igualdad de trato no impedirá a 

ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas 

destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a 

evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales”. Principio del que volveremos 

hablar cuando nos refiramos a alguna de las controvertidas sentencias del Tribunal de Justicia 

de la Uni�n Europea.

En el a�o 2000 se introducen en la normativa de igualdad de trato novedades muy 

relevantes, entre las que se encuentran una serie de Directivas que citaremos:

-La Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicaci�n 

del principio de igualdad de trato de las persona independientemente de su origen racial o 

�tnico. Incluye por primera vez una definici�n de discriminaci�n directa e indirecta, el acoso 

y la victimizaci�n; a partir de este momento las v�ctimas de discriminaci�n tendr�n derecho a 

presentar una denuncia por v�a judicial o administrativa y prev� la imposici�n de sanciones a 

la parte demandada culpable de discriminaci�n. De destacar la carga de la prueba en los 

procedimientos civiles y administrativo ser� compartida por la parte demandada y el 

demandante, tambi�n prev� la creaci�n en cada estado miembro de uno o m�s organismos de 

promoci�n de la igualdad de trato, que presentar�n asistencia independiente a las v�ctimas de 

discriminaci�n por motivos de origen racial o �tnico. 

-La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupaci�n. 

Igualdad de trato independientemente de la religi�n o convicciones, discapacidad, orientaci�n 

sexual o edad en el �mbito del empleo y la formaci�n.

-La Directiva 2004/113/CE sobre la implementaci�n del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios.

-La Directiva 2006/54/CE sobre la implementaci�n del principio de igualdad de 

oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en el �mbito de empleo y 

ocupaci�n.

Sin duda es el nuevo Tratado de la Uni�n Europea, el Tratado de Lisboa113 de 2007, ha 

supuesto un salto cualitativo en el proyecto Europeo, que sin duda favorecer� una Uni�n 

Europea m�s eficaz, con m�s competencias, con una toma de decisiones m�s reforzadas y m�s 

atenci�n al ciudadanos y por ende m�s derechos. Como fruto de todo ellos podemos decir que 

tenemos una Uni�n con una clara estabilidad Institucional. El citado Tratado entrado en vigor 

113 http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_es.htm



en diciembre de 2009, proclama en su art�culo 2 “La Uni�n se fundamenta en los valores de 

respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto 

a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minor�as. 

Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el 

pluralismo, la no discriminaci�n, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre 

mujeres y hombres”. Adem�s el citado Tratado ha dado a la Carta de Derechos Humanos, 

aprobada en diciembre de 2000, el mismo valor legal que los Tratados y ha avanzado en 

especificar en este tratado algunos aspectos hasta ahora no existente con respecto a los 

derechos de la mujer.

Destacaremos los art�culos relacionados con la materia de igualdad, as� el art�culo 2 “La 

Uni�n se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, 

igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de 

las personas pertenecientes a minor�as. Estos valores son comunes a los Estados miembros 

en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminaci�n, la tolerancia, la 

justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”. En su apartado 3 establece 

que “la Uni�n combatir� la exclusi�n social y la discriminaci�n y fomentar� la justicia y la 

protecci�n sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las 

generaciones y la protecci�n de los derechos del ni�o”.

Avanzado en el articulado del Tratado nos encontramos con el art�culo 157: 

1. Cada Estado miembro garantizar� la aplicaci�n del principio de igualdad de 
retribuci�n entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo 
de igual valor. 2. Se entiende por retribuci�n, a tenor del presente art�culo, el salario 
o sueldo normal de base o m�nimo, y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, 
directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en 
raz�n de la relaci�n de trabajo.
La igualdad de retribuci�n, sin discriminaci�n por raz�n de sexo, significa:
a) que la retribuci�n establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de 
obra realizada se fija sobre la base de una misma unidad de medida.
b) que la retribuci�n establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es 
igual para un mismo puesto de trabajo”.
En el apartado 3 establece el procedimiento para la aplicaci�n del principio de 
igualdad de oportunidades “El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comit� Econ�mico y Social, 
adoptar�n medidas para garantizar la aplicaci�n del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupaci�n, incluido el principio de igualdad de retribuci�n para un mismo trabajo o 
para un trabajo de igual valor” y finalmente facilita la posibilidad de que los pa�ses 
miembros establezcan medidas positivas a favor del sexo m�s d�bil “Con objeto de 
garantizar en la pr�ctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida 
laboral, el principio de igualdad de trato no impedir� a ning�n Estado miembro 
mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al 
sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o 
compensar desventajas en sus carreras profesionales.



Otras disposiciones normativas de la Uni�n Europea a destacar es la Directiva 2010/41/ 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio sobre la aplicaci�n del principio de 

igualdad entre hombres y mujeres que ejercen una actividad aut�noma.

Hemos desarrollado someramente la normativa existente en el �mbito de la protecci�n 

jur�dica de la mujer en la Uni�n Europea. No obstante, la realidad nos hace prever que este 

cap�tulo no est� cerrado y que a�n son necesarias m�s medidas para conseguir la igualdad real 

entre mujers y hombres.

Completan el marco normativo

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (dividida en seis 

cap�tulos: dignidad, libertad, solidaridad, igualdad, ciudadan�a y justicia)114. Esta Carta ha 

sido elevada a nivel de Tratado en virtud del Tratado de Lisboa. As� su art�culo 21 indica “Se 

proh�be toda discriminaci�n, y en particular la ejercida por raz�n de sexo, raza, color, 

or�genes �tnicos o sociales, caracter�sticas gen�ticas, lengua, religi�n o convicciones, 

opiniones pol�ticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minor�a nacional, patrimonio, 

nacimiento, discapacidad, edad u orientaci�n sexual”, y el art�culo 23 establece la “Igualdad 

entre mujeres y hombres” “La igualdad entre hombres y mujeres ser� garantizada en todos 

los �mbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribuci�n”. “El principio de 

igualdad no impide el mantenimiento o la adopci�n de medidas que ofrezcan ventajas 

concretas al favor del sexo menos representado”.

La Carta social Europea, revisada en el 2000, es un instrumento de coordinaci�n de 

las pol�ticas sociales europeas y base de m�nimos en lo referente a los derechos sociales, as� lo 

ha venido reiterando el Consejo de Europa, su objetivo es la armonizaci�n normativa en 

materia laboral y social. En ella se establece los derechos fundamentales de los trabajadores, 

se hace referencia como uno de los valores de la misma a la “igualdad de trato entre hombres 

y mujeres” en el �mbito laboral y social. As� en su art�culo 8 establece el derecho de las 

trabajadoras a protecci�n y la forma de establecer ese derecho “Para garantizar el ejercicio 

efectivo del derecho de las trabajadoras a protecci�n, las partes contratantes se 

comprometen:

114 Asis, R., Los desafíos de los derechos humanos hoy, Dikynson, Madrid, 2008.



1. A garantizar a las mujeres, antes y despu�s del parto, un descanso de una duraci�n 

total de doce semanas, como m�nimo, sea mediante vacaciones pagadas, sea por prestaciones 

adecuadas de la Seguridad Social o por subsidios sufragados con fondos p�blicos.

2. A considerar como ilegal que un empleador despida a una mujer durante su ausencia 

por permiso de maternidad o en una fecha tal que el periodo de preaviso expire durante esa 

ausencia.

3. A garantizar a las madres que cr�en a sus hijos el tiempo libre suficiente para 

hacerlo.

4. A regular el trabajo nocturno de la mujer en empleos industriales”.

5. A prohibir el empleo femenino en trabajos subterr�neos de miner�a y, en su caso, en 

cualesquiera otros trabajos que no sean adecuados para la mujer por su car�cter peligroso, 

penoso e insalubre”.

En el Art�culo 16 establece la Igualdad de trato entre hombres y mujeres “Debe 

garantizarse la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Debe desarrollarse la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres.

A tal fin, conviene intensificar, dondequiera que ello sea necesario, las acciones 

destinadas a garantizar la realizaci�n de la igualdad entre hombres y mujeres, en particular 

para el acceso al empleo, la retribuci�n, las condiciones de trabajo, la protecci�n social, la 

educaci�n, la formaci�n profesional y la evoluci�n de la carrera profesional.

Conviene, asimismo, desarrollar medidas que permitan a hombres y mujeres 

compaginar m�s f�cilmente sus obligaciones profesionales y familiares”.

Otras acciones importantes que contribuyen a la protección de la Mujer son, entre 

otras:

Perspectivas horizonte 2010:

- Agenda de Lisboa, m�s empleo y de m�s calidad para las mujeres como presupuesto

para la competitividad de la Uni�n.

-Creaci�n del Instituto de G�nero.

-Conseguir la misma independencia econ�mica para las mujeres que para los hombres.

-Fomentar acuerdos laborales flexibles y aumentar las medidas para la conciliaci�n de la 

vida profesional y familiar.

-Promover la participaci�n equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones.

-Erradicar la violencia de g�nero y la trata de seres humanos con finales de explotaci�n 

laboral o sexual.

-Eliminar los estereotipos sexistas en la sociedad.



-Promover la igualdad de género fuera de la Unión Europea.

La Estrategia 2020 de la Unión Europea acuerda incorporar la igualdad entre 

hombres y mujeres. Europa debe contar con el potencial de toda su ciudadanía. Uno de los 

objetivos de la estrategia es que los diferentes estados miembros incorporen la igualdad entre 

mujeres y hombre como un elemento necesario para la recuperación del empleo en el 

momento de la crisis y para hacer realidad un nuevo modelo de crecimiento.

Uno de los objetivos es conseguir el 75% de tasa de empleo en 2020, tanto para mujeres 

como para hombres.

Todas estas acciones, sin duda, van encaminadas, como indicábamos anteriormente, a 

conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres.

4.-El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

De manera somera, ya que nos centraremos en algunas sentencia polémicas en materia 

de igualdad y acción positiva que han suscitado controversias, reflejaremos la misión y la 

composición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea115, creado en 1952, que hasta la 

entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en diciembre de 2009, se denominaba Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas. Es una Institución Europea de carácter supranacional 

que tiene encomendada la potestad jurisdiccional en la Unión.

La misión del tribunal, como se desprende de los Tratados, es velar por el respeto a la 

legislación y la correcta interpretación de los Tratados, haciendo que el Derecho Comunitario 

se interprete y aplique de forma uniforme en todos los países de la Unión Europea. Esto hace 

que los tribunales de los países miembros no puedan dictar sentencias distintas sobre una 

misma cuestión, garantizando que estos actúen conforme a la normativa. Tiene competencias 

para resolver conflictos legales entre los Estados miembros, las Instituciones de la Unión y los 

particulares.

En cuanto a su composición, tiene un juez por cada Estado miembro y a la vez éstos se 

encuentran asistidos por ocho abogados generales, designados cinco de ellos por España, 

Francia, Italia, Alemania y Reino Unidos y los tres restantes elegidos por los veintidós países, 

siguiendo el orden alfabético. El mandato que reciben es por seis años renovable. La selección 

se realiza entre expertos juristas en sus países de origen y que hayan demostrado 

independencia. Estos jueces y abogados pueden estar asistidos por especialistas que ellos 

mismos nombran y destituyen.

115 http://europa.eu/institutions/inst/justice/index_es.htm



En cuanto a su funcionamiento el Tribunal actúa en pleno, en Salas y, generalmente en 

Gran Sala con sólo trece jueces.

Haremos referencia a las sentencias enunciada al comienzo de este epígrafe:

-Asunto Kalanke, Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas de 17 de 

octubre de 1995, C-450/93: Principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres respecto a 

la promoción profesional, admite excepciones justificadas en razones objetivas siempre que 

sean proporcionales116.

-Asunto Marschall, Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas de 11 de 

noviembre de 1997, C- 409/95: Las acciones positivas sobre el sexo menos representado son 

admisibles si se aplican en circunstancias de equivalencia objetiva de currículo profesionales.

-Asunto Badek C-185/97: La reglamentación de acciones positivas ha de garantizar que 

las candidaturas son objeto de una apreciación objetiva de todos los candidatos, han de ser

aplicadas de forma temporal y sobre calificaciones equivalentes de candidatos del sexo 

opuesto.

-Asunto Universidad de Goteborg C-407/98: La equivalencia de calificaciones se 

aplicará cuando la diferencia entre los méritos de los candidatos no sea de una tal importancia 

como para originar un resultado contrario a las exigencias de objetividad que debe presidir su 

adopción.

Para concluir diremos que un tema clave para el avance de los derechos de la mujer en 

Europa es concentrarse en la composición paritaria o no del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, si ya en la fuente jurisprudencial, de los Tribunales de Europa y de EEUU, ambos 

modelos basados en el activismo y protagonismo judicial de la Corte Suprema es necesario la 

composición paritaria del mismo. En la actualidad en el Tribunal de la Corte Suprema de 

Estados Unidos de los nueve miembros que componen el mismo tres son mujeres, a diferencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea solo el 12% de los miembros son mujeres, frente 

al 88% de hombres. Es necesaria la composición paritaria de los mismos si se quiere avanzar 

en cuanto a protección de los derechos de la mujer. En la sentencia conocida como el asunto 

Kalanke hubo un retroceso, ya que no se admitió la acción de discriminación positiva, nuestro 

interrogante es ¿Qué hubiera sucedido si el Tribunal hubiera tenido una composición 

116 Ver Mill�n Moro, L., Igualdad de trato entre hombres y mujeres respecto a la promoci�n profesional 
en la jurisprudencia Comunitaria: Igualdad Formar versus igualdad sustancial….. y Rivero Ortega, R., 
“Algunas reflexiones sobre la igualdad de derechos de mujeres y hombres en el �mbito comunitario. 
Comentario a la Sentencia “Kalanke” del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, Revista 
Española de Derecho Administrativo, n� 90, 1996.



paritaria? Sin duda el activismo judicial es el que har� avanzar en protecci�n de los derechos 

de la mujer.

Por tanto podemos concluir que tres son los temas fundamentales para avanzar e 

innovar en el tema de la protecci�n jur�dica de la mujer: la composici�n paritaria de los 

tribunales; la regulation through revelation, es decir obligar a las empresas y 

administraciones a que den informaci�n sobre la situaci�n y participaci�n de la mujer en las 

mismas y, por �ltimo, la auditor�a y evaluaci�n, a trav�s de estos sistemas se pueden 

detectar datos y acciones que el derecho no detecta.
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1. Introdução

Ao tratarmos da educação e da exclusão social, nossa primeira preocupação é com o 

sistema escolar. Entretanto, fora e além da escola existem diversas formas de educação 

igualmente significativas e influentes. Em muitos casos a população socialmente excluída, 

especialmente crianças, adolescentes e jovens, encontra em organizações sociais e outros 

ambientes mais ou menos formais o apoio indispensável para superar as suas condições. São 

associações, clubes, obras sociais e uma infinidade de locais onde têm experiências relativas à 

educação, ao esporte, ao trabalho, ao lazer e à cultura, por meio de uma riqueza de 



metodologias, projetos e a��es. Em outras palavras, a escola � indispens�vel, mas n�o 

suficiente, isto �, n�o se pode jogar sobre seus ombros toda a luta contra a exclus�o social. 

Esta importante �rea fora do sistema escolar, mas com ele articulada, � objeto da 

pedagogia social, que teve origem na Europa e que se manifesta como fruto de um estilo e 

responder ao imperativo constitucional brasileiro (Art. 205) da educa��o como direito de 

todos e dever do Estado e da fam�lia. Essa educa��o “abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na conviv�ncia humana, no trabalho, nas institui��es de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organiza��es da sociedade civil e nas manifesta��es 

culturais”[2] (LDB, Art. 1). Por isso mesmo, a dimens�o pr�tica da educa��o social sempre 

foi muito intensa no Brasil, sobretudo a partir dos anos 70 (SILVA 2009). Faltava a 

sistematiza��o te�rica da pedagogia social, que somente agora encontra respaldo em estudos 

que se aprofundam a partir dos Congressos Internacionais de Pedagogia Social (Universidade 

de S�o Paulo 2006, 2008, 2010)1.

A Pedagogia Social no Brasil tende a ser concebida como uma ci�ncia que pertence ao 

rol das Ci�ncias da Educa��o, uma ci�ncia sens�vel � dimens�o da sociabilidade humana, ou 

seja, que se ocupa particularmente da educa��o social de indiv�duos historicamente situados. 

Uma educa��o que ocorre de modo particular l� onde as ag�ncias formais de educa��o n�o 

conseguem chegar; nas rela��es de ajuda a pessoas em dificuldade, especialmente crian�as, 

adolescentes e jovens que sofrem pela escassa aten��o �s suas necessidades fundamentais. 

A criatividade do brasileiro em inventar novos processos educativos fora da escola � 

evidente na grande quantidade de institui��es e atividades n�o-formais voltadas para a 

educa��o: a escola aberta nos fins de semana, atividades de lazer e esporte, centros juvenis, 

“orat�rios”, atendimento ao menor aprendiz, comunidades de recupera��o de t�xico-

dependentes e para adolescentes em situa��o de risco e em conflito com a lei, creches 

comunit�rias e tantas outras. Em torno dessa pr�xis socioeducativa emergem in�meras 

experi�ncias, saberes, metodologias, em torno de institui��es socioeducativas. Tais 

experi�ncias tendem a ser pesquisadas e sistematizadas a partir da pr�tica socioeducativa e 

constituem em um amplo laborat�rio de Pedagogia Social. 

Algumas caracter�sticas b�sicas dessas atividades e ou institui��es socioeducativas � 

que elas: s�o atividades de cuidado e ajuda que se situam tanto no �mbito da assist�ncia social 

como da educa��o social. E por isso s�o chamadas de atividades ou institui��es s�cio-

educativas; que respondem a necessidades espec�ficas de determinados setores da sociedade, 

particularmente das crian�as, adolescentes e jovens; que, em boa parte, se utilizam do trabalho 

volunt�rio. Portanto o voluntariado encontra espa�o cada vez maior dentro dessas institui��es. 



Elas se inspiram em motivações políticas, religiosas, humanitárias, ideológicas, místicas etc.; 

tendem a acontecer muito mais fora que dentro dos ambientes escolares e formais, visto que 

procuram suprir as deficiências da Escola; mas podem coincidir também com os espaços 

escolares na medida em que a realidade brasileira impôs que a escola assumisse, 

gradativamente, funções sociais, em detrimento de funções didático-pedagógicas. 

Existem várias concepções em torno da pesquisa da Pedagogia Social: abordagens que 

a entendem prevalentemente como: (a) a identificação e potencialização dos fatores sociais 

que, intencional ou não intencionalmente, estão presentes nas diversas instituições da 

sociedade; (b) doutrina da educação política e nacionalista do individuo, perspectiva que deu 

sustentação à educação dos cidadãos ao longo de diversas ditaduras européias e até latino-

americanas; (c) como uma dimensão das ciências da educação que se ocupa da formação à 

"sociabilidade" humana, particularmente dentro das escolas; (d) Pedagogia social de base 

antroposófica e inspirada em Rudolf Steiner, entendida como processo cujo resultado é a 

qualidade de vida na ecologia social; muito presente no Brasil e não coincide com nossa 

concepção; (e) como pedagogia de ajuda para os casos de necessidade, com intenção 

preventiva e compensatória; (f) como pedagogia crítica em resposta à necessidade de 

solidariedade social para o desenvolvimento do voluntariado, instituições de acolhida, 

prevenção, recuperação, reinserção social. Colocamos-nos entre as duas últimas, entre uma 

pedagogia orientada para a ajuda e para o empowerment da solidariedade social e cidadã. 

2. A recente evolução da Pedagogia Social no Brasil 

Observamos, mais que tudo, a mudança na tendência ao atendimento às crianças e 

adolescentes. Sobretudo a partir dos anos 60 aconteceram profundas mudanças 

metodológicas. O que queremos ressaltar no presente momento são as características dessa 

mudança: ela nasce do recrudescimento das necessidades, conflitos, urgências, com 

conseqüente resposta institucional a tais situações que requerem uma ação organizada; 

constata-se um aumento do número de instituições socioeducativas; conseqüentemente cresce 

o número dos educadores sociais envolvidos; nota-se uma diversificação na tipologia ou 

modalidades de atendimento; acontecem grandes mudanças metodológicas, com a 

reformulação dos projetos educativos de programas antigos baseados no assistencialismo e na 

ação caritativa; cresce também a demanda por formação específica no âmbito da educação 

social. 

A formação dos educadores sociais se dá em geral através de reuniões periódicas de 

revisão e avaliação da prática sociopedagógica quotidiana. Com o tempo iniciam-se as 



tentativas de constru��o de redes entre as institui��es. O UNICEF foi uma das organiza��es 

que, nos anos 80, estimulou a forma��o de lideran�as respons�veis pelas institui��es 

socioeducativas como tamb�m a uni�o mais consistente entre elas em forma de redes e 

rela��es. 

Os processos educativos t�m sido sempre centralizados, no Brasil, naqueles 

relacionados ao sistema escolar. A demanda emergente das necessidades sociais, 

especialmente aquelas referentes � inf�ncia e � juventude trouxe � tona outros processos 

educativos igualmente significativos e influentes. Em muitos casos a popula��o socialmente 

exclu�da, em particular crian�as, adolescentes e jovens, encontra em organiza��es sociais e 

outros ambientes n�o-formais o apoio indispens�vel para superar as suas condi��es de 

exclus�o. S�o associa��es, clubes, obras sociais e uma variedade de experi�ncias que 

viabilizam a educa��o atrav�s de metodologias, projetos e a��es que incluem o esporte, ao 

trabalho, o lazer, a cultura, a express�o, a arte. Em outras palavras, a escola � indispens�vel, 

mas n�o �nica nem suficiente, isto �, n�o se pode jogar sobre seus ombros toda a 

responsabilidade pela luta a favor da inclus�o social. 

A dimens�o pr�tica da educa��o social que n�o ocorre necessariamente “nas institui��es 

de ensino e pesquisa” sempre foi muito intensa no Brasil, sobretudo a partir dos anos 70. A 

dimens�o te�rica da educa��o social, que h� pouco mais de uma d�cada parecia uma lacuna, 

passa a ser uma realidade a partir do esfor�o de sistematiza��o te�rica da pedagogia social no 

Brasil, utilizando-se das contribui��es provenientes do seu desenvolvimento em pa�ses 

europeus como Espanha, Alemanha, It�lia, Portugal e Finl�ndia. 

Um grupo de nove pesquisadores estrangeiros e brasileiros, liderados pela Universidade 

de S�o Paulo realiza os Congressos Internacionais de Pedagogia Social (2006, 2008 e 2010) e 

constitui-se como um forte referencial para o itiner�rio de resgate da riqueza de experi�ncias 

socioeducativas emanadas da pr�tica. S�o gradualmente sistematizadas atrav�s de pesquisas 

publicadas no primeiro livro (“Pedagogia Social”) explicitamente dedicado � Pedagogia 

Social no Brasil (SOUZA NETO; DA SILVA; MOURA, 2009). 

Para o lan�amento do livro foram organizadas em 2009 as assim chamadas “Jornadas 

Brasileiras de Pedagogia Social” em 13 Universidades brasileiras. Um movimento que 

pretende difundir a Pedagogia Social pelo Brasil e preparar o 3� Congresso Internacional em 

2010. 

Na introdu��o do livro “Pedagogia Social” os autores organizadores afirmam que “no 

Brasil, os contornos iniciais da Pedagogia Social circunscrevem o universo conhecido como 

Educa��o n�o-formal, as pr�ticas educativas desenvolvidas por movimentos sociais, 



organiza��es n�o-governamentais, programas e projetos sociais, sejam eles p�blicos ou 

privados” (SOUZA NETO et al., 2009, 15).

A Pedagogia Social passa a ser um avan�ado campo experimental da educa��o. No 

entanto como n�o basta a pr�tica, a partir de certo momento sente-se a necessidade de 

desenvolver reflex�es para al�m da pr�tica, que fizessem uma liga��o tamb�m com as teorias 

pedag�gicas que fundamentam e alimentam o “quefazer” e o “como fazer” dos educadores 

sociais. 

A reflex�o te�rica na linha da pedagogia social no Brasil j� estava presente mesmo na 

d�cada de 90, atrav�s da reflex�o de diversos pesquisadores que publicaram pesquisas e 

desenvolveram metodologias no �mbito explicito da Pedagogia Social e s�o considerados 

precursores. Lembramos somente alguns: Antonio Carlos Gomes da Costa com suas reflex�es 

publicadas pelo Instituto Brasileiro de Pedagogia Social (IBPS) que sugeriam metodologias e 

tecnologias para a educa��o social (Cf. “Brasil crian�a urgente”, 1994; “Pedagogia da 

presen�a”, 1997); Maria Stela Graciani (em “Pedagogia social de rua”, 1997); Geraldo 

Caliman com suas pesquisas com os adolescentes trabalhadores no Brasil (Desafios riscos 

desvios, 1998) e na It�lia (“Normalit� devianza lavoro”, 1995) (Cf. SOUZA NETO et al., 

2009). 

Esse grupo tr�s novidades para a Pedagogia Social no Brasil enquanto se prop�e a 

refletir sobre a educa��o social em seu n�vel te�rico; desloca essa reflex�o do campo da 

pr�tica socioeducativa para o campo acad�mico da pesquisa; e prop�e-se um esfor�o de 

sistematiza��o te�rica da Pedagogia Social. Podemos afirmar que esse grupo de pesquisadores 

cumpriu a fun��o t�o necess�ria de iniciar um movimento de sistematiza��o e divulga��o da 

Pedagogia Social no Brasil, contribuindo com o enriquecimento dos m�todos, fundamentos e 

t�cnicas necess�rios para subsidiar a educa��o social e os educadores sociais. 

Paralelamente ao esfor�o de sistematiza��o cresce tamb�m, por um lado a organiza��o 

dos – n�o ainda reconhecidos legalmente mas assim chamados – educadores sociais; e por 

outro, nascem iniciativas que prov�m das bases, orientadas � forma��o dos educadores 

sociais. E � da� que emerge a experi�ncia em Educa��o a Dist�ncia para a forma��o de 

educadores sociais a partir de um curso de P�s-Gradua��o em Educa��o Social. A iniciativa 

surge da demanda provocada pela Rede Salesiana de A��o Social. 

3. Algumas conceituações históricas de Pedagogia Social 

Para que possamos definir o ambiente de atua��o da Educa��o Social que se est� 

construindo no Brasil precisamos primeiramente definir de qual concep��o de Pedagogia 



Social e de Educa��o Social partimos em nossa reflex�o. Historicamente essas concep��es se 

sucederam, umas ao sabor das ideologias pol�ticas (como doutrina da educa��o pol�tica dos 

indiv�duos), rea��es a tend�ncias filos�ficas individualizantes (sociologismo pedag�gico); 

como necessidade de promover uma sociedade educadora; outras como resposta �s demandas 

socioeducativas provenientes dos conflitos inerentes � realidade social (pedagogia social 

cr�tica). Em qual delas nos situamos? De onde partir para construir novos par�metros de 

reflex�o? 

A teoria do sociologismo pedag�gico surge como rea��o ao individualismo pedag�gico 

do s�culo XIX e, em contraposi��o, d� um valor acentuado ao grupo-coletividade-sociedade. 

Tem em Paul Natorp seu referente e objetiva a forma��o do homem para a vontade dentro da 

comunidade. 

A segunda, ou a doutrina da educa��o pol�tica e nacionalista do individuo coloca no 

Estado o fim da Educa��o e o individuo prepara-se para servir bem ao Estado como um ser 

pol�tico e um bom s�dito. Essa concep��o de pedagogia social se confunde com a doutrina��o 

c�vica e � utilizada para formar os cidad�os em per�odos ditatoriais. Alguns de seus 

representantes s�o Fichte e Kerschensteiner. 

Uma terceira concep��o podemos denomina-la como teoria da forma��o social do ser 

humano atrav�s da rela��o educativa. Ci�ncia capaz de contribuir com a dimens�o social da 

forma��o integral, onde o social � um entre tantos itens formativos; fam�lia, escola, pedagogia 

social. Central nesta concep��o � a “rela��o educativa” que deve ser diferente da utilizada na 

escola. Para NOHL 
a pedagogia social n�o � uma doutrina cient�fica, mas um �mbito de interven��o 

assim como a fam�lia e a escola; onde n�o chega a a��o pedag�gica dessas 

institui��es aparece a pedagogia social para exercer uma a��o subsidi�ria, 

dependente tanto do Estado quanto das organiza��es n�o governamentais. [...] O 

mais central do trabalho social pedag�gico concreto est� na rela��o educativa 

estabelecida entre o educador e os educandos. Trata-se de uma rela��o pessoal 

que n�o deve ser impedida pelo burocratismo das institui��es pedag�gicas. (apud 

CABANAS, 1997, 79). 

Uma quarta concep��o de pedagogia social a entende como teoria da a��o educadora da 

sociedade, como sociedade educadora. Uma concep��o que reconhece o potencial educador 

das institui��es da sociedade. Elas podem ser orientadas � educa��o social principalmente 

atrav�s de seus Meios de Comunica��o Social. Alguns de seus representantes podem ser 

identificados em Agazzi e Mencarelli. 



Se considerarmos a distin��o entre educa��o intencional e educa��o funcional 

percebemos como esta �ltima se d� em todas aquelas influ�ncias educativas que acontecem 

sem um objetivo explicitamente educativo atrav�s das for�as socioculturais, pol�ticas, 

econ�micas, do ambiente. A educa��o intencional, por sua vez, corresponde a uma s�rie de 

a��es/interven��es planejadas e predispostas segundo uma ordem met�dica por quem tem 

responsabilidade de organizar as a��es e estrat�gias educativas para favorecer e promover o 

processo educativo. (NANNI, 1984, 31). 

A perspectiva da sociedade educadora considera a educa��o resultante dos processos 

educativos levados a efeito pelas diversas institui��es da sociedade. Quase se confunde com 

os processos de socializa��o e mais se aproxima de uma educa��o “funcional”, que acontece 

quase que por for�a gravitacional, mas sem uma expl�cita intencionalidade educativa. A tarefa 

da Pedagogia Social seria a de fazer com que os processos educativos latentes na sociedade 

educadora sejam “intencionalmente” orientados, aconte�a onde acontecer: na escola, na 

fam�lia, no abrigo, nos meios de comunica��o. 

Uma �ltima concep��o parece se aproximar da sistematiza��o da Pedagogia Social que 

se est� construindo no Brasil, e a descrevemos a seguir, dedicando-lhe um item a parte: a 

pedagogia social critica e emancipadora dos indiv�duos. 

4. Pedagogia social crítica 

Por �ltimo uma concep��o muito compartilhada atualmente no Brasil est� representada 

em uma corrente denominada como pdogia social critica e partem de teorias que 

fundamentam as pr�ticas orientadas a grupos de pessoas vulner�veis e exclu�das – em situa��o 

de risco e de exclus�o. A Pedagogia Social assim concebida focalizaria as a��es 

compensat�rias, redistributivas, e os subs�dios � cidadania atrav�s dos recursos 

proporcionados pela solidariedade social. Aproxima-se da corrente da Pedagogia Social 

cr�tica que, atrav�s da a��o socioeducativa orientada a sujeitos e grupos socialmente a risco, 

objetiva provocar mudan�as nas pessoas e na sociedade. Podem ser identificados como seus 

inspiradores, no �mbito alem�o, Klaus Mollenhauer e, no brasileiro, Paulo Freire. 

A Pedagogia Social cr�tica desenvolvida tamb�m por Mollenhauer, na sua conex�o entre 

educa��o e estrutura social (cf. P�REZ SERRANO, 2004, p. 49) est� centralizada sobre uma

perspectiva da transforma��o da realidade social e a conscientiza��o das pessoas sobre seu 

papel no mundo. Parte do principio de que os comportamentos associais e as estruturas sociais 

s�o interdependentes. A Pedagogia Social de Mollenhauer, em perspectiva critica, analisa as 

estruturas sociais com inten��o de mud�-las. 



Não se trata de trabalhar somente na socialização/adaptação do individuo, mas de 

infundir neles uma atitude critica capaz de provocar mudanças e transformações na sociedade. 

Não se trata de promover adaptação e acomodação à sociedade, mas de promover a mudança 

na mesma. Para o autor não basta cultivar a relação entre educador e educando mas de 

modificar as condições sociais geradoras de conflito; não se trata de exercer um papel de 

controle social sobre a juventude, mas fazer com que os jovens sejam participantes da própria 

educação. 

Mollenhauer via na família a promotora da transmissão da cultura e dos valores. 

Enquanto a escola se ocuparia da dimensão cognitiva., a Pedagogia e a Educação Social 

promoveriam a integração em ambientes e situações de conflito social e de risco. 

Enquanto as instituições da Pedagogia Escolar compartilham várias características em 

comum, as instituições da Pedagogia Social são uma denominação comum que reúnem 

metodologias muito diferentes (cf. MOLLENHAUER, 1994, p. 112). Por exemplo, entre um 

abrigo para meninos de rua e uma casa de recuperação para dependentes de droga existem 

diferenças metodológicas substanciais.

Mollenhauer alerta para a ação do controle social que em geral tende a ser embutida sob 

a forma de serviço socioeducativo enquanto afirma como: 

até os dias de hoje não se conseguiu solucionar o conflito que pesa sobre a 

maioria das instituições de Pedagogia Social: podem realmente ater-se ao 

principio pedagógico fundamental de servir tão somente ao fomento e apoio das 

situações existenciais sujeitas a dificuldades de desenvolvimento, ou melhor, não 

acabam sendo, sempre ou na maioria das vezes, também agressão, controle ou 

domesticação com respeito ao projeto de normalidade que a sociedade promove? 

(MOLLENHAUER, 1994, p. 117). 

Mollenhauer desenvolve uma tipologia das instituições socioeducativas distinguindo-as 

em cinco grupos: (a) Instituições para as crianças: creches, mães cuidadeiras, jardim de 

infância; (b) Instituições de atenção à juventude como grupos juvenis, associações de trabalho 

juvenil, clubes esportivos, igrejas, partidos, grupos e associações de assistência, centros de 

ocupação do tempo livre, centros de formação juvenil; (c) Instituições de educação em 

abrigos, casas-família, abrigos por motivos de abandono e necessidade; (d) Instituições de 

orientação: educacional, em períodos de crise, para o matrimônio, para a convivência familiar, 

em questões de uso de drogas, e em questões de direitos; (e) Medidas socioeducativas como a 

liberdade assistida, semiliberdade e internação. 



O autor problematiza tamb�m a quest�o da normaliza��o ou dos questionamentos dos 

par�metros da normalidade, uma vez que a pedagogia social tem a ver com pessoas e grupos 

que se encontram em geral em situa��o de risco, conflitos, diversidade cultural e 

comportamental: 
as institui��es de Pedagogia Social devem ocupar-se n�o unicamente dos 

problemas quotidianos de educa��o, instru��o e tratamentos, como tamb�m desse 

tipo de quest�es fundamentais referentes � validade das normas de nossa forma

cultural de vida e nossas concep��es coletivas do que se entende por 

normalidade. (MOLLENHAUER, 1994, p. 134). 

5. Uma ponte construída entre o Social e o Educativo 

Em primeiro lugar podemos notar que ambos os conceitos t�m em comum o termo 

“social”. E tamb�m possuem os termos Educa��o e Pedagogia. Objetivo primeiro � o de 

construir, segundo uma met�fora da ponte, uma liga��o entre duas margens: a margem que 

representa as rela��es sociais, estudada pela sociologia e a outra representada pela educa��o, 

estudada pelas ci�ncias da educa��o e pela pedagogia. 

A primeira margem trabalha com a sociabilidade, ou a capacidade que o homem tem 

para desenvolver as pr�prias habilidades sociais, a dimens�o social da personalidade, a 

capacidade de conviver e de relacionar-se com os outros. de adaptar-se e construir rela��es 

entre os seus pares. A segunda margem trabalha com a educabilidade, ou capacidade do ser 

humano de ser educado. A educa��o � uma a��o intencionalmente orientada para ajudar os 

indiv�duos a adquirirem atitudes, conhecimentos e valores que os prepare para a vida. 

Para podermos entender melhor o desenvolvimento da Pedagogia Social na hist�ria 

torna-se necess�rio fazer uma primeira distin��o entre estes dois conceitos muito parecidos 

mas diferentes: educa��o social e pedagogia social. 

A Pedagogia Social emerge, no Brasil, como uma ci�ncia que oferece as bases 

metodol�gicas e te�ricas para a Educa��o Social. A Educa��o Social, por sua vez, constitui-se 

em uma dimens�o pr�tica onde acontece a aplica��o das t�cnicas, metodologias, din�micas 

geradas no di�logo com a Pedagogia Social. Se uma se associa � teoria, a outra se associa � 

pr�tica. No entanto as duas devem caminhar juntas assim como a reflex�o e a a��o: uma 

constr�i e alimenta a outra. Sem pr�tica n�o tem teoria; sem teoria a pr�tica arrisca a se tornar 

um ritual sem sentido. 

Como afirma Carreras e Molina (1997, p. 53) 



"la Pedagog�a Social es considerada como una ciencia te�rica, al modo como lo 

son aquellos saberes que pretenden el conocimiento sistem�tico de las realidades 

que configuran su objeto de estudio, de car�cter fuertemente prescriptivo, con 

intenciones tecnol�gicas de aplicar los conocimientos cient�ficos obtenidos en la 

investigaci�n estandarizada a la soluci�n de problemas detectados en la pr�ctica". 

Em continuidade com a met�fora acima lembrada, a Pedagogia Social constr�i uma 

ponte entre a dimens�o social da vida quotidiana e a educa��o. Ela “em quanto pr�xis 

educativa � pr�xis tecnol�gica com finalidade social”, uma ci�ncia educativa do servi�o social 

ou um servi�o social em sua dimens�o pedag�gica (cf. CARRERAS e MOLINA, 1997, p. 

54). As ci�ncias sociais interpretam e compreendem a realidade e os problemas humanos. A 

sociologia da educa��o requer a colabora��o da pedagogia social para provocar a din�mica 

dos recursos e desenvolver as condi��es para a a��o educativa esclarecida, a passagem de um 

n�vel da interpreta��o social ao das potencialidades educativas (cf. BECCEGATO, 2001, p. 

30). 

Dessa compreens�o � poss�vel construir solu��es pedag�gicas que ajudem na supera��o 

dos problemas vividos pelas pessoas e grupos. E a Educa��o faz com que tais solu��es 

aconte�am a partir de dentro das pessoas mesmas, atrav�s do estimulo ao conhecimento, de 

sua capacidade de compreens�o, sua vis�o do mundo, do est�mulo ao seu desenvolvimento 

integral. 

6. Elementos para compreender a Pedagogia Social e a Educação Social 

N�o seria f�cil tentar definir a pedagogia social em uma �nica frase; no entanto 

podemos fazer uma tentativa: a pedagogia social � uma ci�ncia, normativa, descritiva, que 

orienta a pr�tica sociopedag�gica voltada para indiv�duos ou grupos, que precisam de apoio e 

ajuda em suas necessidades, ajudando-os a administrarem seus riscos atrav�s da produ��o de 

tecnologias e metodologias socioeducativas e do suporte de estruturas institucionais (cf. 

CALIMAN, 2009, p. 889). 

A presente tentativa de defini��o tem suas inspira��es em autores italianos (cf. 

BECCEGATO; IZZO) e espanh�is (cf. FERMOSO; CABANAS), mas agregam as 

contribui��es dos �ltimos anos no Brasil. Dada a complexidade da defini��o melhor 

explicitarmos mais detalhadamente, passo a passo, os conceitos abordados. Assim veremos a 

pedagogia social como a estamos concebendo e construindo no Brasil: como ci�ncia; ci�ncia 

pr�tica; ci�ncia normativa; ci�ncia descritiva; ci�ncia que produz tecnologia educacional; 

ci�ncia orientada para indiv�duos e grupos; numa rela��o de cuidado e ajuda; como promotora 



nas pessoas a capacidade de administrar seus riscos e emancipar sujeitos historicamente 

oprimidos; através de programas e instituições socioeducativas. Deter-nos-emos sobre cada 

um destes tópicos. 

6.1. A Pedagogia Social como uma ciência 

É uma ciência enquanto se propõe a explicar um setor ou dimensão da realidade que se 

apresenta como problemática e necessita de soluções para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, particularmente dos grupos em situação de risco. 

É uma ciência porque tende a colocar ordem, sistematizar os conhecimentos obtidos no 

quotidiano da práxis socioeducativa. Transforma fatos e ocorrências em conhecimento 

organizado. E para fazer isso de modo adequado e correto se utiliza de métodos de pesquisa 

adequados e consolidados utilizados pelas outras ciências humanas tais como a Sociologia, a 

Psicologia, a Antropologia. Os métodos são procedimentos padrão que adequadamente 

aplicados servem para explicar, compreender e interpretar a realidade que se apresenta 

complexa e cheia de problemas. 

Um método conhecido na prática de muitas instituições socioeducativas, por exemplo, é 

o da pesquisa-ação, onde o mesmo grupo de educadores se reúne semanalmente para avaliar e 

refletir sob sua prática quotidiana. Documentam o percurso e as experiências educativas e 

modificam a prática à medida que a reflexão ilumina a ação. Outro método de pesquisa é o do 

grupo focal, onde um grupo de pessoas, orientadas pelo pesquisador, dividem informações 

que serão utilizadas para esclarecer a ação pedagógica. Existem também outros métodos 

quantitativos e qualitativos utilizados nas pesquisas. A escolha dos métodos de pesquisa 

depende de cada contexto onde ele é aplicado e dos objetivos almejados por quem pesquisa. 

É uma ciência enquanto busca soluções para os problemas da vida quotidiana. Tais 

soluções são na verdade as técnicas e metodologias que auxiliam no enfrentamento dos 

problemas, situações conflituosas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, situadas 

individualmente e em grupos. 

6.2. Uma ciência prática 

A Pedagogia Social é uma ciência aplicada, prática. Ela não teria sentido se fosse 

somente uma ciência pura, ou pura teoria. Ela deve ter como fonte as práticas pedagógicas 



que se transformam em teorias e iluminam ou revertem em pr�ticas transformadoras da 

realidade. 

� na pr�tica do dia-a-dia, l� onde o educador, encontrando por exemplo um jovem 

usu�rio de drogas, se pergunta como deve agir para ajudar esse jovem a se libertar da droga e 

se sentir bem junto aos outros? O qu� a Pedagogia Social teria a dizer em um caso como esse?

Ora, num r�pido relance podemos lembrar que a Pedagogia Social pode construir e validar 

cientificamente t�cnicas, din�micas de rela��es humanas que favore�am a recupera��o da 

sa�de de jovens com problemas de depend�ncia. Teria a dizer, por exemplo, que a simples 

desintoxica��o qu�mica de drogas, que pode acontecer em quest�o de alguns meses, n�o iria 

resolver o problema em sua raiz. Pois na verdade o uso de drogas pode ser a rea��o a um mal 

estar vivido pelas pessoas, uma incapacidade de conviver com os problemas e com as pessoas 

na vida quotidiana; pode ser um mecanismo de fuga da realidade, que leva � “compra” e ao 

consumo visando estados de �nimo compensat�rios. Al�m do mais em casos como esse a 

Pedagogia Social vai dizer que para uma recupera��o verdadeira, al�m da desintoxica��o da 

subst�ncia qu�mica � necess�rio um per�odo de reconstitui��o da pr�pria identidade, da auto-

estima, do estilo das rela��es sociais. E oferece solu��es e metodologias para tanto. 

Tais solu��es, em forma de t�cnicas, din�micas, planejamentos, projetos educativos s�o 

modos de responder aos problemas � luz da ci�ncia aos problemas vividos no quotidiano 

educativo.

6.3. Uma ci�ncia normativa 

Quando repreendemos um adolescente pelo fato de ele usar de viol�ncia com os colegas, 

estamos concordando que existe um consenso em torno de normas de conviv�ncia. Agimos de 

conseq��ncia para educar os adolescentes de maneira que eles ajam de acordo com esse 

consenso que neste caso pode ser expresso com nomes de paz, cidadania, respeito, amor etc. 

As normas, os valores, as atitudes que julgamos “certos” servem como referencial para a 

educa��o dos jovens no dia-a-dia. Da� afirmarmos que a Pedagogia Social � uma ci�ncia 

“normativa”, ou seja, orientada por normas, valores, atitudes, fins que inspiram as a��es 

educativas.

Quando intervimos atrav�s de nossas pr�ticas educativas, o fazemos com o fim de 

transformar seja a qualidade de vida dos indiv�duos quanto de grupos, da comunidade, da 

sociedade onde vivemos. Uma dimens�o essencial, essa, a transformadora, pois n�o nos 

interessa que as pessoas nem a sociedade continuem do mesmo jeito, envolvidas em conflitos 

e problemas, mas que elas mudem para melhor.



6.4. Uma ci�ncia descritiva 

Nos t�picos anteriores hav�amos colocado como objeto de an�lise e exemplo as 

quest�es do jovem envolvido com drogas. O senso comum profere diversas opini�es na 

tentativa de explicar as raz�es pelas quais um jovem recorre �s drogas: por influ�ncia dos 

colegas; porque n�o consegue entender-se em fam�lia e com os pais; porque vive em uma 

condi��o social degradante; porque os jovens seriam ‘irrespons�veis’... Enfim, as opini�es da 

rua indicam v�rios ‘porqu�s’ e ‘comos’. A opini�o de um educador social tende a ser mais 

qualificada enquanto se encontra em contato com o contexto infanto-juvenil do quotidiano, 

envolvido na pr�tica sociopedag�gica e capaz de confront�-la com os pressupostos te�ricos da 

pedagogia social. 

No entanto, se quisermos saber com mais precis�o as raz�es do uso de drogas, entre o 

“porqu�” e o “como” isso acontece, recorremos a opini�es mais cientificas. Tais opini�es n�o 

desconsideram o senso comum nem as observa��es qualificadas vindas da experi�ncia do 

educador social; pelo contr�rio, o pesquisador investiga a realidade, ouve os diferentes atores 

sociais e sistematiza tais informa��es de acordo com m�todos validados.

Existem diversas maneiras de desenvolver uma pesquisa. Na maioria das vezes a 

pesquisa metodologicamente correta poder� trazer resultados confi�veis o bastante para que 

possamos organizar as a��es adequadas e enfrentar os problemas de maneira apropriada.

A pesquisa, atrav�s da investiga��o metodologicamente correta, descreve a realidade 

onde se encontra o educando. Ela ordena, sistematiza os dados e os interpreta. Por fim ela 

sugere poss�veis solu��es em base �s informa��es colhidas cientificamente. Cabe ao gestor de 

um projeto social e sua equipe operacionalizar tais solu��es no dia a dia da atividade 

socioeducativa.

Nesse caso o gestor e seus colaboradores seguem, al�m da voz da pr�pria experi�ncia, 

tamb�m a voz da ci�ncia (intermediada nesse caso pela Pedagogia Social. A probabilidade de 

solu��es adequadas � bem maior do que se estiv�ssemos nos baseado nas opini�es do senso 

comum ou do homem da rua. 

6.5. Uma ci�ncia que produz tecnologia educacional 

A Pedagogia Social tem sido definida como uma disciplina que produz, para as 

institui��es socioeducativas, solu��es educacionais prioritariamente preventivas e curativas 

para situa��es conflituosas e problem�ticas vividas por indiv�duos ou grupos. 



No momento em que um pedagogo (educador, especialista da educação ou cientista 

social) se debruça sobre uma determinada realidade e articula projetos ou programas para o 

desenvolvimento socioeducativo de indivíduos e grupos em situação de risco, ele está 

exercendo uma função especifica de articulação de soluções voltadas ao bem-estar social e 

educativo desses destinatários. Tais soluções são de tipos os mais variados: dinâmicas, 

processos, procedimentos ou ações coordenadas dentro de Projetos, que se situa dentro de 

Programas que lhe garantam uma base pedagógica e política. Projetos isolados e santuários 

tendem a produzir soluções paliativas e às vezes contraproducentes. 

Um exemplo de solução técnica para as instituições socioeducativas é a construção de 

projetos voltados para a prevenção da violência em determinados bairros ou comunidades 

situadas no entorno. Tal projeto não pode prescindir de pesquisas e de diagnósticos sobre a 

realidade local. Para isto envolve os diversos participantes tais como os educadores, pais, 

representantes da comunidade, gestores, etc. tanto para que informem (fase investigativa) 

quanto para que transformem (fase operacional). E deve ser finalizado para a melhoria da 

qualidade de vida dos indivíduos e grupos, o desenvolvimento educativo integral das pessoas 

assim como para a transformação social do ambiente onde será aplicado.

6.6. Uma ciência orientada para indivíduos e grupos 

A Educação Social, através do serviço dos educadores sociais não trabalha somente com 

grupos mas também com indivíduos. 

Podemos entender os trabalhos por grupos utilizando-nos de critérios geográficos, de 

idade e sociais. Segundo um critério geográfico os programas socioeducativos voltados para o 

atendimento ao bairro, quarteirão, comunidade, cidade; segundo critérios de idade volta-se 

para grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos e até idosos, que compartilham 

necessidades especificas; segundo critérios sociais a educação social se dirige a grupos que 

compartilham dificuldades, riscos e necessidades comuns e especificas (uso de drogas, 

situações de pobreza, violência urbana, envolvimento com gangues antissociais etc.).

As ações socioeducativas voltadas para os grupos não dispensam uma atenção 

individual, uma vez que a eficácia de qualquer investimento é melhorar a qualidade de vida 

das pessoas.

Alguns projetos ou programas sociais, no entanto, atendem mais individualmente que 

em grupos. Como exemplo podemos citar alguns programas voltados para a orientação 

vocacional, comportamental, de defesa dos direitos humanos e civis, de prevenção e 



recupera��o para casos de viol�ncia (sexual, psicol�gica, f�sica) e de terapia para recupera��o 

de dependentes e de inclus�o para aprisionados. 

6.7. Numa rela��o de cuidado e ajuda 

A Educa��o Social, como dimens�o pr�tica da Pedagogia Social tende a intervir, 

mormente, em situa��es em cuja realidade emergem pedidos de ajuda, de solidariedade, de 

orienta��o.

Tal interven��o, no entanto, deve ser preventiva, para que as pessoas, sobretudo as mais 

jovens, cres�am de modo sereno e equilibrado. A a��o preventiva se d� atrav�s da educa��o 

que, extrapolando os limites das salas de aula, se desenvolvem por meio de atividades 

culturais, de ocupa��o do tempo livre: esporte, lazer, musica teatro, ritmo, express�o e arte 

etc.

De fato, numa realidade educacional como a que encontramos no Brasil, � dif�cil n�o 

pensar em educa��o associada �s quest�es sociais. Se � verdade que a escola tem seu objetivo 

mais pragm�tico e restrito de promover os processos de ensino e aprendizagem, � tamb�m 

verdade que tais processos n�o podem ignorar as condi��es objetivas de frustra��o das 

necessidades fundamentais que tendem a provocar pobreza, exclus�o, lacunas afetivas e 

comportamentos associais e desviantes. Os processos que seriam essencialmente de natureza 

pedag�gica preferencialmente pautados pela raz�o (ensino e aprendizagem) precisam dialogar 

com os processos de natureza sociopedag�gica, especialmente pautados pela rela��o 

educador-educando e portanto, pela afetividade. 

Quando nos referimos a ajuda n�o nos referimos somente � ajuda material. Antes, ela 

tem, como bem sublinha Nohl (apud CABANAS, 1997) seu ponto privilegiado na rela��o 

afetivamente constru�da dentro de uma comunidade educativa. Para Nohl o objetivo da a��o 

sociopedag�gica n�o � em primeira inst�ncia a sociedade, mas sim o individuo nela situado; o 

educando n�o pode ser considerado um “caso”, um “cliente” a ser ajustado � sociedade, mas 

uma pessoa a ser respeitada e orientada. O educador nessa perspectiva tende a ajudar o 

educando a autoajudar-se (cf. CARIDE, 2004, p. 215).

6.8. Promove nas pessoas a capacidade de administrar seus riscos 

Quando nos encontramos diante de uma situa��o de risco e vulnerabilidade, vividos por 

um adolescente, a primeira providencia deve ser o cuidado para sanar aquela situa��o de 

sofrimento e dor. No entanto, o cuidado ou a cura devem ser um primeiro passo de um 

itiner�rio projetado para a cria��o de motiva��es, de for�a, de auto-estima, ou, como alguns 



pesquisadores afirmam para a promo��o da resili�ncia. � um processo onde as pessoas 

passam a ser motivadas n�o mais de fora para dentro (processo de cuidado e de cura), mas de 

dentro para fora (processo de “empoderamento” ou empowerment) onde ela passa a sonhar 

com o futuro e agir em fun��o de um projeto de vida. Nesses casos conseguimos fazer com 

que a pessoa consiga caminhar com as pr�prias pernas, aprenda a pescar em vez de ganhar o 

peixe, ser proativo em vez de ser eternamente reativo �s suas infinitas car�ncias e sofrimentos. 

Notamos que o primeiro processo, de cuidado e de cura, � indispens�vel: diante da 

pessoa que sofre as condi��es de risco, n�o podemos ficar indiferentes. No entanto, a primeira 

fase, para que seja transformadora, deve projetar-se para uma segunda, que refor�a os 

recursos internos das pessoas e promove a supera��o dos riscos a partir de dentro delas 

mesmas.

6.9. Atrav�s de programas e institui��es socioeducativas 

Imaginemos se a cada vez que fosse necess�rio atender �s necessidades de uma pessoa 

dev�ssemos inventar novos processos, como se estiv�ssemos reinventando a roda! As 

institui��es j� possuem um conjunto de a��es, comportamentos, processos, jeitos de 

responder a tais necessidades contando com a experi�ncia de seus funcion�rios e com o 

respaldo organizacional da institui��o. 

As institui��es n�o s�o eternas. Elas respondem a necessidades emergentes, situadas em 

determinado momento e contexto hist�rico. Mudando as necessidades e o contexto, as 

institui��es tamb�m precisam mudar seu modo de atender, sob pena de se tornarem obsoletas, 

ineficazes e fora do seu tempo. 

As institui��es socioeducativas s�o indispens�veis a partir do momento em que elas s�o 

organizadas para atender a determinadas necessidades das pessoas; contam com a colabora��o 

de um grupo de pessoas (funcion�rios, volunt�rios) que desenvolvem fun��es relevantes na 

sociedade; possuem uma identidade constru�da a partir de um consenso em torno de valores, 

princ�pios e normas (cf. CALIMAN, 2007). 

7. Por uma perspectiva ancorada à Pedagogia Social crítica e transformadora 

� primeira vista uma proposta deste item n�o exigiria racioc�nios t�o complexos. At� o 

presente momento o que mais tem distinguido a Pedagogia Social parece ter sido sua 

associa��o com a sua contraposi��o � pedagogia escolar e, por isso, designada educa��o n�o-

formal. Precisamos inicialmente identificar o qu� entendemos por educa��o n�o-formal e o 

que entendemos por educa��o social. Quanto ao ultimo conceito parece-nos suficientemente 



refletido nos items anteriores quando definimos o conceito de Pedagogia Social e Educa��o 

Social. Quanto � educa��o n�o-formal, no entanto, parecem-nos necess�rias algumas 

considera��es. 

TRILLA, a partir da perspectiva da Pedagogia Social desenvolvida na Espanha entende 

que “a educa��o n�o-formal [como] o conjunto de processos, meios, institui��es, especifica e 

diferencialmente desenhados em fun��o de expl�citos objetivos de forma��o e instru��o que 

n�o est�o diretamente dirigidos � concess�o de grau pr�pria do sistema educativo formal” (cf. 

TRILLA 1993, p. 30). 

Para FERMOSO a educa��o n�o-formal se caracteriza por: intencionalidade educativa 

expressa; fora do sistema formal; dirigida a todas as idades; com metodologia apropriada; sem 

objetivo de concess�o de t�tulos e credenciamentos (cf. FERMOSO, 1997). 

Podemos identificar tr�s concep��es de fundo que ajudam a definir o campo de a��o da 

Educa��o Social (cf. ROMANS – PETRUS - TRILLA, 2003). 

Uma primeira maneira de identificar o campo de a��o da Educa��o Social diz respeito 

ao �mbito j� caracterizado, da ajuda �s situa��es conflituosas e problem�ticas vividas 

sobretudo pelos pr�-adultos: crian�as, adolescentes e jovens. Talvez seja esse o campo de 

a��o que mais claramente distingue o campo de a��o da interven��o socioeducativa. Nesse 

�mbito est�o os programas socioeducativos que se ocupam dos sujeitos em situa��o de risco.

A segunda maneira seria atrav�s da express�o educa��o “n�o-formal”. Nesse caso a 

Educa��o Social seria aquela que se d� fora da Escola, ou dos curr�culos oficiais da educa��o 

formal. Segundo essa concep��o uma atividade para alunos em situa��o de risco de uma 

escola de periferia, desenvolvida ap�s o hor�rio das aulas, n�o seria considerada uma 

atividade da Educa��o Social. � uma defini��o que nos parece � primeira vista interessante 

visto que grande parte das a��es socioeducativas parece mesmo acontecer em ambientes 

outros que n�o a escola. 

Pela abordagem anterior a express�o educa��o n�o-formal nos pareceria adequada 

somente em parte, para definir um �mbito de a��o que realmente � da Educa��o Social; mas

inadequada enquanto n�o contempla as a��es sociopedag�gicas que podem ocorrer dentro da 

escola. 

Uma terceira maneira de identificar reconhece como aut�ntico campo de a��o da 

Educa��o Social a Anima��o Sociocultural. Esta �ltima j� definida anteriormente, atua na 

educa��o e preven��o de situa��es de risco atrav�s de din�micas, atividades ou t�cnicas as 

mais variadas (culturais, express�o e arte, ritmo, dan�a, express�o, e l�dicas: esporte e lazer).



� bom lembrar que as atividades de anima��o sociocultural s�o atividades-meio e n�o 

exatamente atividades fim. Melhor explicando, quando envolvemos adolescentes em 

atividades esportivas, o objetivo principal n�o seria torn�-los jogadores profissionais, mas sim 

a socializa��o e o desenvolvimento relacional, f�sico e psicol�gico que tais atividades 

proporcionam. Isso porem n�o exclui que, uma boa din�mica esportiva possa tamb�m resultar 

em �timos esportistas e at� campe�es, mas como objetivo correlativo. Da mesma maneira 

como quando um educador que acompanha um adolescente no trabalho (adolescente 

aprendiz) n�o tem como objetivo principal torn�-lo um profissional do ramo, mas sim 

proporcionar-lhe as condi��es para um desenvolvimento harm�nico e integral.

Media��o pedag�gica em situa��es de conflito, anima��o sociocultural e educa��o n�o-

formal n�o se confundem com educa��o social; elas somente delimitam certos campos de 

atua��o da educa��o social. Quando nos referimos � educa��o social falamos de pr�tica 

socioeducativa orientada teoricamente pela Pedagogia Social. Os campos de atua��o (entre os 

quais o da educa��o n�o-formal) por sua vez se referem a �reas onde a pr�xis socioeducativa 

costuma ser reconhecida como tal, desde que nesses campos de atua��o seja poss�vel 

identificar pr�ticas que comp�em processos educativos com metodologias pr�prias e 

diferenciadas em rela��o aos da pedagogia escolar. 

A escola � uma das agencias educativas, n�o � a �nica nem totaliza o leque dos 

processos educativos. Ela exerce sua fun��o principalmente atrav�s do processo de ensino-

aprendizagem. Tr�s fun��es educativas est�o � base da escola: o processo de ensino-

aprendizagem; a aprendizagem advinda do estilo e qualidade das rela��es entre educador e 

educando; a for�a da comunidade educativa. 

A rela��o educativa � essencial para que aconte�am os processos educativos na 

educa��o social: o educador tem capacidade de transformar opini�es dos educandos se e 

somente quando consegue construir boas rela��es baseadas na confian�a. A confian�a se 

constr�i atrav�s de uma presen�a atenta. N�o basta “ajudar”, “educar”, mas � preciso ter 

autoridade para tal. Quem “outorga” essa autoridade n�o � a nomea��o para um cargo de 

educador, mas sim a qualidade da rela��o. Neste sentido � que um funcion�rio do setor 

administrativo ou uma cozinheira podem alimentar mais sua autoridade educativa do que �s 

vezes um pr�prio chamado educador ritualista e pouco presente. A constru��o da qualidade da 

rela��o educativa depende muito do n�vel de confian�a provocado dentro de uma comunidade 

educativa. 



A Pedagogia Social atrav�s de suas metodologias consegue transformar espa�os de 

educa��o n�o intencional (ou n�o declaradamente intencional) em espa�o de educa��o 

intencional (cf. BECCEGATO, 2001, p. 13). 

Um dos projetos na �rea p�blica e que representa um bom exemplo de integra��o da 

educa��o social dentro da �rea escolar � o programa “Mais Educa��o”. Representa uma 

estrat�gia do Governo Federal para induzir a amplia��o da jornada escolar e a organiza��o 

curricular, na perspectiva da educa��o integral. Trata-se da constru��o de uma a��o 

intersetorial entre as pol�ticas p�blicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto 

para a diminui��o das desigualdades educacionais, quanto para a valoriza��o da diversidade 

cultural brasileira. 

As atividades fomentadas s�o organizadas em “macrocampos” de acompanhamento 

pedag�gico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos em educa��o, cultura e artes, 

inclus�o digital, preven��o e promo��o da sa�de, educomunica��o, educa��o cient�fica, 

educa��o econ�mica e cidadania. Participam do Programa estudantes em defasagem 

s�rie/idade; estudantes das s�ries finais da 1� fase do ensino fundamental (4� / 5� anos), nas 

quais h� uma maior evas�o na transi��o para a 2� fase; estudantes das s�ries finais da 2� fase 

do ensino fundamental (8� e/ou 9� anos), nas quais h� um alto �ndice de abandono; estudantes 

de s�ries onde s�o detectados �ndices de evas�o e/ou repet�ncia. 

A comunidade educativa se constr�i em ambientes educativos, sejam eles formais ou 

n�o formais. O que distingue uma institui��o socioeducativa de uma institui��o formal n�o � a 

sua n�o-formalidade, mas sim a presen�a da dimens�o social e educativa em significativas 

propor��es, mais que na tradicional institui��o escolar t�o marcada por processos que 

priorizam o ensino-aprendizagem. Dir�amos que a institui��o escolar prima pelo foco nos 

processos de ensino e aprendizagem, enquanto que, nas institui��es socioeducativas, os 

processos privilegiados s�o aqueles que ressaltam a rela��o entre educador e educando, dentro 

de uma comunidade educativa e finalizada � mudan�a na qualidade de vida da pessoa e da 

coletividade. 

Uma vers�o da Pedagogia Social cr�tica v� a educa��o social n�o exatamente como uma 

resposta �s necessidades emergentes, a partir de a��es compensat�rias, mas sim a partir de 

a��es propositivas e preventivas, acionadas antes mesmo que os problemas aconte�am, 

atrav�s da solidariedade e da responsabilidade social dos cidad�os. Utiliza-se de metodologias 

orientadas sobretudo � Anima��o S�cio Cultural, � educa��o � cidadania e � preven��o pela 

Educa��o para todos. 



Tambem na perspectiva de Mollenhauer, Freire, do lado brasileiro, parece trabalhar 

tambem com um conceito de Educa��o Social orientado � mudan�a social. Mas n�o tanto uma 

mudan�a das estruturas, mas uma mudan�a na mentalidade de pessoas, uma "emancipa��o" 

dos "oprimidos", para que se libertem de vis�es de mundo que reproduzem situa��es de 

opress�o (cf. FREIRE, 1970). Na verdade ele n�o teoriza uma Pedagogia Social mas com sua 

pr�tica conseguiu influenciar o estilo de fazer educa��o social no Brasil. Um dos aspectos no 

meu entender mais significativos da pedagogia de Freire refere-se ao que podemos denominar 

como capacita��o dos individuos � administra��o dos riscos vividos por eles. Seu m�todo de 

alfabetiza��o focaliza a tomada de consci�ncia dos riscos vividos para que saibam administrar 

os conflitos aos quais s�o submetidos. Os riscos sociais n�o podem ser simplesmente 

extirpados da realidade quotidiana das pessoas. Da� a import�ncia de entend�-los n�o como 

fruto do destino (situa��o na qual a pessoa torna-se passiva diante das for�as sociais) mas 

como fruto da hist�ria, cheia de significados, muitos deles advindos de ideologias 

cristalizadas. O processo de conscientiza��o leva � compreens�o do mundo, e esta � 

indigna��o provocadora da necessidade de mudan�as. Nessa linha � que podemos identificar a 

pedagogia da esperan�a de Freire: o “in�dito vi�vel” como mito que leva � realiza��o da meta 

de transforma��o da realidade criadora de riscos e conflitos. A motiva��o central para Freire � 

a esperan�a. N�o se pode perder a esperan�a: a desesperan�a representa o imobilismo, a 

quietude, a estagna��o (cf. SCOCUGLIA, 2009). 

A perspectiva da educa��o para Freire transfere-se de um centro gravitacional da 

educa��o para a realidade sociocultural. N�o se trata somente de educar indiv�duos em 

ambiente conflitivos, mas de promover uma educa��o de grupos, educa��o popular, capaz de 

gerar a a��o transformadora da sociedade. Sua palavra chave � a esperan�a na transforma��o 

social; seu m�todo, o m�todo dial�gico. Sua pedagogia (social) se coloca na perspectiva da 

mudan�a, situando-se como Pedagogia cr�tica e "emancipadora". 

As diferentes percep��es de Pedagogia Social acima descritas podem ser matrizes 

geradoras de concep��es diferentes de Pedagogia Social e de Educa��o Social. Neste sentido 

a defini��o de um conceito de Pedagogia Social que se desenvolve no Brasil atualmente em 

base a uma concep��o acima descrita, de uma pedagogia social cr�tica e emancipadora, 

parece-nos ter consider�vel potencial de contribui��o para a a��o socioeducativa. Ela une a 

reflex�o pedag�gica freireana com a perspectiva da mudan�a social considerada necess�ria 

para contribuir na solu��o dos problemas socioeducativos. Ulteriormente nos questionaremos 

tamb�m sobre se a n�o-formalidade, t�o utilizada para distinguir os processos educativos da 

educa��o social, seria um elemento essencial ou contingencial da concep��o. Ao mesmo 



tempo sugeriremos se a pedagogia social que propomos para o Brasil n�o estaria 

comprometida tamb�m com a educa��o escolar e formal. 

8.Considerações finais e provocações 

Proponho algumas perguntas para as quais buscamos ainda maiores esclarecimentos. 

S�o pondera��es para as quais n�o temos uma resposta pronta e por isso mesmo requerem 

maiores esclarecimentos provenientes da pesquisa, ou do encontro entre a pr�tica da Educa��o 

Social e seu correspondente te�rico da Pedagogia Social. 

1. A educação na escola, no seu sentido integral, sobretudo aquela viabilizada dentro 

dos processos de ensino-aprendizagem e naqueles processos confinantes entre a socializa��o e 

educa��o, parece ser o campo privilegiado e mais extenso das a��es de preven��o para as 

�reas do risco e da vulnerabilidade social. 

Parece ser nesse �mbito que a nossa sociedade deveria se projetar para que a preven��o 

saia do �mbito conceitual para o �mbito da a��o a partir do momento que ela se torna 

continua, planejada e assumida pelas pol�ticas p�blicas. Uma educa��o de qualidade para 

todos exigiria n�o somente sair dos atuais 4,5% do PIB dedicados � educa��o para os 6% 

aplicados pela maioria dos pa�ses comprometidos com um crescimento das pessoas mais que 

das coisas. Exige tamb�m a valoriza��o da educa��o, do professor, dos processos de ensino e 

aprendizagem em base a crit�rios de qualidade.

2. No entanto a realidade dos nossos alunos, marcada pela desigualdade social, e por 

problemas de diversos g�neros como a viol�ncia, drogas, etc. que atingem a escola por dentro 

e por fora. � uma realidade que exige uma nova sensibilidade pedag�gica que se traduz em 

boas pr�ticas de preven��o especifica ou secund�ria para as quais a Pedagogia Social poderia 

contribuir enquanto Pedagogia para situa��es de conflito e ajuda.

De fato boa parte das escolas, premidas pela realidade de conflitos e viol�ncias de seu 

entorno, sendo inserida em seu territ�rio e portanto n�o isenta dos mesmos problemas no seu 

interno, j� come�am tamb�m a “inventar” jeitos novos de educar para a paz. Neste sentido n�o 

h� duvidas de que de dentro das escolas surgir�o contribui��es importantes para o 

desenvolvimento da pedagogia social: sem a devida paz e seguran�a n�o � poss�vel 

desenvolver projetos s�rios de pedagogia escolar. Da� a import�ncia da implementa��o de 

pr�ticas que se movem mais no terreno das rela��es que dos processos tradicionais de ensino-

aprendizagem. Nisso a Pedagogia Social tem a contribuir.

Tais pr�ticas novas que emergem de dentro das escolas v�o de encontro tamb�m �quelas 

que, fora dos ambientes escolares j� atuam h� d�cadas na preven��o secund�ria, ou seja, os 



projetos e as instituições da educação social. São ONGs, projetos, programas, atividades 

educativas que, com graus diferentes de complexidade e potencialidade educativa tentam 

responder à demanda provenientes do mundo da vida quotidiana marcado por conflitos, 

desafios e recursos. 

3. Por último lembramos um terceiro campo que a dimensão educativa se confunde e 

necessita muito da área das ciências da saúde e dos serviços sociais: a prevenção terciária que 

nasce como resposta às manifestações já cristalizadas no âmbito comportamental e sanitário: 

drogadição, criminalidade, delinqüência, violência.

São milhares os jovens envolvidos na violência, no uso de drogas, de pertença a 

gangues e a culturas mafiosas e que necessitam de metodologias sociopedagogicas 

especializadas. Mesmo alertando para a necessidade de entender de modo correto as 

metodologias de RE-abilitação (recuperação, reinserção social, reeducação, ressocialização) a 

pedagogia social constrói a ponte entre as ciências sociais, os serviços sociais e a própria 

educação para contribuir a seu modo para recuperar o bem-estar dos indivíduos que 

necessitam de apoio.

4. Prevenção e controle social. Não se pode deixar de questionar a crítica proximidade 

entre ações de prevenção e sua potencialidade em reforçar o controle social. Partimos do 

principio de que o controle social é parte integrante de nossa sociedade, que ele acontece em 

diversos níveis: familiar, escolar, grupal, informal, formal, policial etc. (CALIMAN 2008). Os 

agentes do controle social existem, criados pelos sistemas sociais, para recuperar 

desequilíbrios e garantir o bem estar social de todos.

No entanto devemos ser transparentes em informar nossas intenções sempre que 

atuamos em projetos e programas de enfrentamento de conflitos sociais (drogadição, 

delinqüência...). Temos sempre diversas intencionalidades: algumas são ligadas às nossas 

motivações e convicções (religiosas, políticas, ideológicas, humanitárias). Outras aos 

objetivos de nosso programa de recuperar o bem-estar de pessoas que acreditamos já terem 

perdido sua saúde e o prazer da normal convivência humana. Outras intencionalidades estão 

ligadas a certas convicções pessoais ou institucionais que sejam, de recuperar o equilíbrio, a 

paz, e normais condições de convivência no ambiente onde vivemos (bairro ou escola). Neste 

caso assumimos também nos um posicionamento de agentes do controle social que não deve 

ser, a meu ver, confundido com o controle finalizado à exploração, domínio, 



instrumentaliza��o de pessoas e grupos. Portanto o “mal” do controle social n�o est� nele 

mesmo, mas na sua manipula��o em benef�cios escusos.

5. A Pedagogia Social seria necess�ria numa sociedade com um sistema educacional 

excelente? Perguntei certa vez a uma amiga professora de uma universidade finlandesa se a 

Finl�ndia, por ser um pa�s altamente desenvolvido na implementa��o das pol�ticas 

educacionais, precisaria da contribui��o da Pedagogia Social. Sua resposta ligou-se ao fato de 

que a pedagogia social n�o � um privil�gio das �reas da pobreza, mas principalmente das 

�reas de conflito social. E os conflitos existem em todas as sociedades, mesmo as mais 

desenvolvidas. No caso da Finl�ndia, al�m da presen�a de problemas ligados � migra��o, 

enfrenta outros inerentes � sua rica sociedade, como por exemplo, o crescimento de uma 

juventude pouco preocupada com os problemas sociais, com a solidariedade e com os 

“outros”, marcada por atitudes de indiferen�a e de auto-centrismo. Portanto mesmo as 

sociedades mais abastadas t�m necessidade de interven��es que recuperem atitudes voltadas 

para a solidariedade, a paz, e o bem comum. 

6. Lembramos anteriormente nesse artigo como o Art 1 da LDB, reza que a educa��o � 

maior que a escola e “abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 

na conviv�ncia humana, no trabalho, nas institui��es de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organiza��es da sociedade civil e nas manifesta��es culturais”. Se os problemas 

sociais insistem em bater �s suas portas � porque a escola precisa se abrir a novas 

experi�ncias, pr�ticas e metodologias pedag�gicas provenientes em sua maioria da educa��o 

n�o-formal, da pedagogia social, das pr�ticas da educa��o social, t�o novas mas experientes o 

bastante para contribuir com solu��es. Da escola brasileira se espera que n�o se feche dentro 

de processos educativos de ensino-aprendizagem, mas que se abram a experi�ncias educativas 

que ultrapassam seus muros.

A preventividade passa pode ser um termo apropriado para caracterizar o fluxo e o 

di�logo entre a pedagogia escolar e a pedagogia social. No momento em que a escola tanto 

precisa fazer as contas com uma carga muito grande de atribui��es que lhe foram delegadas 

pela fam�lia, pela comunidade, e por outros setores, � preciso que ela conte com esse di�logo 

sempre maior com a pedagogia social. Preven��o � um conceito que pode inspirar a 

preventividade no momento em que essa dialoga com a pr�tica. Preventividade, por sua vez, 

tende a ser uma atitude, operacionaliza��o do que pode prevenir, disponibilidade para a a��o. 
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Tanatologia e Sequelas: Educação e prevenção primária.
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Enfoques  Tanatológicos al estudio de la violencia

Los principales objetos de estudio de la tanatolog�a se centran en el entendimiento de la 

p�rdida de la vida humana, en sus diversas dimensiones y sus implicaciones socio –

individuales, que son experiencias humanas en parte naturales y en parte construidas, las 

caracter�sticas centrales de la respuesta a la muerte, reflejan la herencia evolutiva del hombre 

como ser biol�gico y social, que se manifiesta en el proceso de interrupci�n de los lazos de 

apego necesarios para la supervivencia.



Ahora bien, cada vez que sufrimos o cometemos violencia estamos frente a crisis, 

rupturas, dolores, sufrimientos, sufrimientos existenciales, muertes; por lo tanto v�ctimas y 

victimadotes est�n muriendo o est�n a un paso de hacerlo, no solo de forma f�sica, incluso de 

forma total (espiritual, moral, psicol�gica, social, etc).

Estudiar temas de tanatolog�a encierra mucha complejidad, por su dinamismo y porque

analizan al ser humano entorno a la desconocida muerte desde una perspectiva bio-psico-

social de manera funcional, es como este esquema117:

Cuando existen manifestaciones de cualquier tipo de violencia, como en el siguiente 

esquema, se pueden producir “da�os” y seres vulnerables “seres que son y/o pueden ser 

susceptibles a ser da�ados118” 

117 Esquema del Arco de la Vida, explicado en la obra de Mateo Bautista: Sufrimiento, Duelo y Sanaci�n, 2005.
118 Modelo Ecol�gico de las ra�ces de la Violencia, Bronfenbrenner V. – OMS 2002. 

Biofilia Raz�n Vital, motivaci�n, gusto 

por la vida y vivir

Biograf�a: Dimensi�n emocional, 

subjetiva., intelectual, social, val�rica y 

espiritual.  Tiene representaci�n 

pasadas, presentes y futuras del Ser

Biolog�a: Dimensi�n f�sica, objetiva del 

ser



Los daños pueden ser variados y asimilados con diversas intensidades por cada 

individuo, así los daños pueden tomar nombre en función de la dimensión que más dañan:

Sociedad Comunidad
Relaciones Individuo 

Presencia de diversos paradigmas, concepciones, 
medios, Eras

AUTOINFLINGIDA INTERPERSONAL COLECTIVA

- Comportamientos suicidas 

- Las autolesiones
Violencia intrafamiliar

Violencia Educativa

Violencia comunitaria

TTIIPPOOSS DDEE VVIIOOLLEENNCCIIAA

Violencia grupos

Terrorismo



DOLOR: Desagradable experiencia sensitiva y emocional que se asocia a una lesi�n 

real o potencial de los tejidos. Dicha experiencia es siempre “subjetiva”, de tal modo que 

debemos admitir y creer que la intensidad del dolor es la que paciente exprese119

La vivencia dolorosa consta de tres experiencias subjetivas y simult�neas120: 

 Dimensi�n senso-discriminativa, cualidades sensoriales del dolor, elemento b�sico de 

la sensaci�n dolorosa, permite precisar localizaci�n, intensidad y modificaci�n 

temporal y su capacidad de soportarla (Algognosia). 

 Dimensi�n afectivo-emocional (umbral de dolor) que se representa con car�cter 

desagradable, en �sta confluyen, entre otros, deseos, temores, angustias (Algotimia)

 Dimensi�n cognitivo-evaluadora, que analiza el significado a lo que est� ocurriendo o 

podr�a ocurrir. 

El dolor afecta principalmente la dimensi�n BIOL�GICA del ser humano, eso se 

denota en el origen de la palabra “paciente”, palabra  de origen latina, “patior” que significa: 

El que soporta sufrimiento o dolor121, pero existen diferencias entre sufrimiento y dolor.

SUFRIMIENTO: Interviene la memoria, la imaginaci�n y la inteligencia, incluye el 

pasado y el futuro, lo f�sicamente ausente pero presente al esp�ritu. Existe pues la posibilidad 

de percibir y aumentar el dolor real122.

Algunas frases entorno al sufrimiento123:

- El sufrimiento es un hu�sped no invitado pero inevitable de la humanidad

- El sufrimiento es deslealtad de la lealtad

- El sufrimiento es sobrevivir sin vivir

- El sufrimiento es flecha envenenada de culpa lanzada del presente al pasado

- Si el dolor se puede anestesiar, el sufrimiento te anestesia a su manera.

- La tristeza del sufrimiento es la fuente de la desmotivaci�n que navega por el 

r�o de la depresi�n y desemboca en el mar de la melancol�a. 

119 Asociaci�n Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) 2000. 
120 Gonz�lez Bar�n S: Dolor, emoci�n y cognici�n. 2001
121 Warfield C. A history of pain relief. Hosp Pract, 1988; 7:121
122 Bayes, R. Psicolog�a del sufrimiento y de la muerte. 2001
123 Bautista M. Resurrecci�n. Grupo de mutua ayuda para familiares en duelo. 1998 y Bautista M. Sufrimiento, 
Duelo y Sanaci�n, 2005.



El sufrimiento afecta principalmente la dimensi�n BIOGR�FICA del ser humano, 

porque se marca en los recuerdos del pasado, se vivencia en el futuro y puede frustrar los 

planes del futuro. 

SUFRIMIENTO EXISTENCIAL: O dolor total, es el resultado del bloqueo de las 

personas a las respuestas ante la pregunta paradojal acerca del sentido de su sufrimiento (la 

persona, en su esfuerzo por no sufrir, se resiste a la experiencia de la incertidumbre, la 

p�rdida, el miedo y el dolor, interrumpi�ndose intentando excluir tanto aquello que est� en su 

entorno como en s� misma, lo cual la distancia de su yo-aut�ntico), esta alienaci�n de su s� 

mismo, sin embargo, mantiene y aumenta el sufrimiento en la persona124

Es total porque da�a la BIOFILIA y por ende la existencialidad de la persona, se 

vulneran los siguientes aspectos o existen desintegraciones en los siguientes apartados:

- Desintegraci�n en relaci�n con la corporeidad

- Desintegraci�n en relaci�n con el “yo” y la continuidad del sujeto

- Desintegraci�n con la certeza personal

- Desintegraci�n en relaci�n con el autocontrol y autorrespeto

- Desintegraci�n en relaci�n con los dem�s

- P�rdida de libertad en el sentido independencia individual

- Desintegraci�n con el espacio y tiempo

- Desintegraci�n en relaci�n con el cosmos o sentido del universo general

Analizaremos estos componentes en relaci�n a la persona que sido vulnerada con 

violencia:

COMPONENTE SER - PERSONA SER - PERSONA –

VULNERADA CON 

VIOLENCIA

DA�O 

CAUSADO

BIOLOGICO C�lulas, tejidos, 

�rganos, aparatos y 

sistemas dentro de 

est�ndares de

normalidad

Pablo sufrió un 

enfrentamiento con sus 

compañeros, uno de 

ellos empujó con fuerza 

a Pablo y al caer se 

DOLOR F�SICO –

ORG�NICO

- En el 

enfrentamiento 

124 Castanedo, C. Salama, H. Manual de Psicodiagnóstico, Intervención y Supervisión. 1991.



fractura el miembro 

inferior.  Luego del 

manejo terap�utico y del 

dolor (Escala Visual 

An�loga EVA 8 a su 

llegada a emergencias y 

3 luego del 

procedimiento) tiene que 

estar enyesado por 3 

meses y luego ser 

sometido a unas 5 a 7 

sesiones de fisioterapia. 

hay lesi�n f�sica –

objetiva de 

fractura en MI

- Se produce da�o 

org�nico que 

genera DOLOR  

evaluado en 

intensidad en 

diferentes 

momentos 

terap�uticos

BIOGRAFIA Dimensi�n 

emocional de las 

personas, se 

entrelaza el pasado, 

presente y 

proyecciones de 

futuro de ese ser. 

Pablo SUFRE un 

enfrentamiento (ri�a con 

intercambio intenso de 

palabras), se est� 

HIRIENDO con sus 

compa�eros.

Tras una herida intensa, 

se produce otra m�s –

una Fractura – que 

incrementa heridas en 

sus emociones del 

pasado (porque la 

palabras hirientes 

surgieron de algo que 

les pas� de alguna 

forma inmediata o 

mediata retrospectiva)  

del presente (porque hay 

una lesi�n f�sica) y en 

sus proyecciones al 

futuro uso de yeso por 3 

SUFRIMIENTO: 

Como una flecha 

envenenada de 

culpa lanzada del 

presente al pasado. 



meses y fisioterapia 

posteriormente.   

BIOFILIA Amor por la vida, 

valor a la calidad de 

vida, valoración del 

modus vivendi

Enfrentamiento con 

palabras y con acciones 

que da�an a:

Pablo: Porque es 

V CTIMA y se 

VICTIMIZAR¡ cada vez 

que vuelva a vivenciar 

significativamente este 

proceso en los 

recuerdos

Su “Agresor”: Que 

SUFRIRA “culpa y 

agresi�n”, as� se�alado 

por Grinberg:

- Persecutoria: 

Proyectada fuera 

del sujeto, en 

mecanismo de 

defensa para 

ocultar m�s la 

culpa real ante 

s�.

- Represiva: 

Represi�n sobre 

si mismo

SUFRIMIENTO 

EXISTENCIAL

Pablo: Siente culpa 

por la falla a 

expectativas 

sociales y de 

socialización, tiene 

culpa por ser 

sobreviviente de 

una victimización 

que se puede 

repetir.

Su agresor: 

sufrimiento 

destructivo, 

resentimiento y 

autoreproches, que 

no lo dejan ser 

feliz, además 

guardará rencor por 

Pablo, porque es el 

causante de este 

sufrimiento

Buscará 

internamente tratar 

de reparar el daño, 

siente pena y se 

preocupa por Pablo, 



pero la persecución 

domina se resiente 

y no concilia sus 

represiones a 

sentirse mal. 

Mirada Tanatológica del concepto del trauma

Esta mirada Tanatológica comienza analizando el DUELO, como una actividad y 

actitud de la persona ante la reacción emocional, espontánea y natural que provoca el 

sufrimiento provocado por125:

- PÉRDIDAS: Existe la sensación de pérdida objetiva y subjetiva

- OMISIONES: De lo que no se pudo tener, hacer, o ser

- ALEJAMIENTOS: Separaciones parciales o totales con y sin pérdidas

- MUERTES: Naturales, violentas (o de otro tipo) de seres queridos y la propia 

muerte cercana. 

A continuación de analiza el concepto de Trauma desde lo que puede provocar un 

Duelo126:

DUELO TRAUMA

Pérdidas Existe desamparo o pérdida de control sobre la propia vida, se asocia 

con frecuencia a emociones extremas y vivencias de caos y confusión 

durante el hecho. Sentimientos de ruptura, de marca consciente o 

inconsciente pero indeleble

Omisiones Experiencia que constituye una amenaza para la integridad física o 

psicológica de la persona.  Cuando nos sentimos presos de amenazas las 

125 Bautista M.  Sufrimiento, Duelo y Sanación, 2005.
126 Pérez P. Trauma, Culpa y Duelo: Hacia una psicoterapia integradora. 2006.



omisiones se pueden ver m�s marcadas o disfrazadas – protegidas de 

experiencias de buscar seguridad

Alejamientos Existe  fragmentaci�n del recuerdo, absurdidad, horror.  La persona se 

aleja o siente quiebre de una o m�s asunciones b�sicas que constituyen 

los referentes de seguridad del ser humano y muy especialmente las 

creencias de invulnerabilidad y de control sobre la propia vida. 

Alejamiento de la vivencia trascendente de la realidad porque existe la 

necesidad de reconstruir lo ocurrido y rellenar los espacios buscando un 

sentido o un nuevo final. 

Muertes Muchas personas pueden vivenciar su propia muerte durante el proceso 

traum�tico, pero adem�s puede haber una muerte social, porque se 

muere la confianza, la bondad y la presdisposici�n a la empat�a de los 

dem�s, agoniza adem�s la confianza en el car�cter controlable y 

predecible del mundo

Por lo tanto el Duelo es un proceso por el que una persona que ha “perdido” algo 

IMPORTANTE para ella, se adapta y se dispone a vivir sin ello.  Es un PROCESO no un 

estado, porque la situaci�n y las manifestaciones de la persona que lo atraviesa cambian a lo 

largo del mismo, proceso en el que la persona est� completamente implicada, realizando 

muchas tareas y actividades necesarias para lograr esa adaptaci�n, por lo tanto es un proceso 

activo y no pasivo. 

Modelo de Duelo: Trabajo de Duelo o Hacer el Duelo – Antecedentes Hist�ricos

Este modelo es muy interesante y tiene una base psicoanal�tica, desarrollado por Enrish 

Lindemann (1944) que sirvi� de base a toda la estrategia de prevenci�n primaria mediante la 

intervenci�n en crisis propuesta por Gerald Caplan (1964)127

Seg�n Lindemann el duelo agudo constituye un s�ndrome que se caracteriza por

- Malestar som�tico (sintomas respiratorios, debilidad y s�ntomas digestivos)

- Preocupaci�n por la imagen del difunto

127 P�rez P. Trauma, Culpa y Duelo: Hacia una psicoterapia integradora. 2006.



- Culpa

- Reacciones hostiles

- Desestructuración de la conducta (como síntomas patognomónicos) que pueden 

acompañarse de la aparición de rasgos o características del muerto

- Aparición de rasgos o características del muerto en el comportamiento del

doliente

Lindemann describe el curso del duelo normal y las posibles intervenciones de salud 

mental para facilitarlo. Describe también reacciones de duelo patológicas (duelo diferido, 

diversas formas de duelo distorsionado) que pueden aparecer si el proceso no se lleva a cabo 

en condiciones.

Ahora bien, desde el punto de vista del constructivismo social (Averill y Nunley 1993) 

el duelo es un proceso emocional y cómo tal tiene que ver con cómo las personas construyen 

los  acontecimientos que ocurren alrededor suya. Dicha construcción depende de creencias y 

valores propios de la cultura, ya que se asume que no existe un "programa de conducta" 

innato, independiente de dichos valores culturales. Además, el propio estado emotivo refuerza 

las propias creencias culturales y éstas, a su vez, modelan la forma en la que se expresa la 

emoción. Las asunciones anteriores no niegan la importancia de determinantes biológicos o 

psicológicos, lo que se rechaza es la posibilidad de comprender de modo independiente los 

diferentes niveles128.

Se trata de dotar de un nuevo sentido a los elementos con los que el sujeto (en una 

operación que es del orden de la narración) debe construir su realidad. Este proceso integra 

cuatro elementos que se corresponden con las tareas enunciadas por Worden (1991)129:

- Construir un mundo sin el objeto perdido

- Dar sentido a los sentimientos asociados a la pérdida e integrarlos en la propia 

biografía

128 Fernandez A. Rodríguez B. Intervenciones sobre problemas relacionados con el duelo en situaciones de 
catástrofes, guerra o violencia política. 2002.
129 Worden J.W. Grief Counselling and Grief Therapy. 2000



- Encontrar la forma de resolver pr�cticamente aquellas tareas para cuya 

ejecuci�n nos val�amos del objeto perdido 

- Ser capaces de experimentar afectos semejantes a los que anteriormente se 

orientaban al objeto perdido hacia otros objetos, lo que, precisamente, supone no la 

reorientaci�n de un afecto que queda vacante, sino la construcci�n de un nuevo 

mundo, que es un mundo sin el objeto perdido, pero que es capaz de albergar objetos 

dignos de ser amados.

Para completar nuestro estudio partiremos con el siguiente an�lisis, tomando en cuenta 

formas y expresiones de violencias educativas y los duelos que se pueden vivenciar 

significativamente como procesos:

DUELO CARACTERÍSTICAS DUELO FRENTE A 

VIOLENCIA 

EDUCATIVA

NORMAL: Presenta 

“Tareas”130

Fase shock: El 

desconcierto es profundo y 

el sujeto atraviesa una 

situaci�n durante la cual la 

tarea m�s importante es la 

de "aceptar la realidad" de 

lo que est� ocurriendo. 

Sentimientos de 

inseguridad, desesperaci�n, 

b�squeda de la persona 

Tarea: Aceptar lo que est� 

ocurriendo  “Soy V�ctima o 

soy victimador” 

Generar sentimientos de 

seguridad

130 Worden (1991)  hablaba de "tareas" y no de estadios como Kubler Rose (1989) o de fases como  
Parkes(1996), porque el concepto de tareas implica una actitud más activa por parte del sujeto y de su entorno, 
y no un mero pasar por distintas etapas y, además, porque no se presta al equívoco de pretender que hay un 
determinado orden preferible o sano en el que deberían sucederse las cosas y permite moverse mejor a través 
de las diferencias individuales, que pueden ser muy variadas en función de las características personales del 
doliente, la naturaleza de la relación con lo perdido, o el contexto en el que se produce la pérdida y la 
supervivencia.



fallecida, desolación y 

llanto.

Fase de protesta: El sujeto 

realiza esfuerzos intensos 

por mantener contacto con 

el fallecido o lo perdido.

Aparece el sentido de 

culpa, una gran angustia 

acompañada de un fuerte

autorreproche y un juicio 

severo contra sí, la persona 

considera que no hizo lo

suficiente, que quizás pudo 

evitar esa muerte pero no 

hizo nada. Aparece un 

desprecio y

autodenigración.

Fase  Resolución del duelo. 

Gradual reconexión con 

vida diaria. Estabilización 

de altibajos de etapa 

anterior. Energía sicológica 

ya está liberada y lista para 

Tareas: Reconceptualizar la 

culpa como elemento 

positivo: Necesidad de 

hacerse responsable de lo 

ocurrido y de mantener el 

control sobre la propia 

vida.

Re-elaborar un sistema de 

creencias que sea capaz de 

integrar lo vivido, 

considerando elementos de 

respeto y dignidad como 

factores clave e 

irrenunciables en el apoyo 

a personas que han sufrido 

o que pueden hacer sufrir 

situaciones traumáticas 

educativas. 

Tareas: Re-considerar que  

los duelos tras un trauma 

pueden condicionar el 

posterior desarrollo 

biográfico y configurar 

aspectos de la personalidad 



reinvertirla. Cuando los 

recuerdos de la persona 

desaparecida traen 

sentimientos cariñosos, 

mezclados con tristeza, en 

lugar del dolor agudo y la 

nostalgia. Muchos 

sobrevivientes se sienten 

fortalecidos y orgullosos de 

haberse recuperados.

de las personas

Construir el orgullo de la 

recuperación para no 

volver a incidir en la 

violencia

Otros duelos desde la teoría del vínculo131

Así, Parkes, desde la teoría del vínculo (1996) identificó tres formas principales de 

duelo patológico: 

Duelo crónico, que supone una prolongación indefinida del duelo con 

exageración de los síntomas

Duelo inhibido en el que la mayoría de los síntomas del duelo normal están 

ausentes

Duelo diferido, en el cual las emociones que no hicieron su aparición tras la 

pérdida se desencadenan por otro acontecimiento posterior.

Duelo trastornado es difícil aún en tiempos de paz. 

Intervenciones en situaciones de duelo

NIVELES QUIENES LO REALIZAN COMO LO REALIZAN

PRIMER Todas las personas pueden  Conocimiento profundo del 

131 Parkes 1996



NIVEL 

Formativo del 

Duelo132

formarse para asesorar duelos 

normales

TODOS DEBEMOS 

FORMARNOS EN EL 

PRIMER NIVEL DE 

INTERVENCIÓN DE 

SITUACIONES DE DUELO

duelo, fases y tareas

 Aceptaci�n de expresiones de 

emociones 

 Actitud de empat�a ante 

diversos sentimientos

 Escuchar sin perjuicios ni 

prejuicios

 Utilizaci�n de t�rminos claros 

y que faciliten una conexi�n 

con las emociones

 Facilitaci�n de instrumentos 

para llevar  a cabo el duelo

SEGUNDO 

NIVEL 

Counselling o 

asesoramiento133

Todas las personas que 

mantienen relaci�n de ayuda a 

personas que est�n en proceso de 

duelo (normal y/o patol�gico)

LAS PERSONAS QUE 

ESTAMOS EN RELACIÓN E 

INTERACCIÓN CON OTRAS 

PERSONAS  DEBEMOS 

FORMARNOS Y 

CAPACITARNOS EN EL 

SEGUNDO NIVEL DE 

INTERVENCIÓN DE 

SITUACIONES DE DUELO

 Acompa�ando a personas que 

tienen “riesgo” de poder 

cambiar sus duelos normales a 

duelos patol�gicos (presencia 

de soledad, exigencias 

inmoderadas de entorno)

 No entorpece los procesos de 

duelos de las personas

 Apoyan  el primer nivel

132 Aranda P. Docente del M�dulo VI: Counselling – Cuidados Paliativos, Diplomado de Tanatolog�a, 
Universidad Salesiana de Bolivia, 2009.
133 Worden J.W. Grief Counselling and Grief Therapy. 2000



TERCER 

NIVEL Terapia 

del Duelo134

Personas formadas y preparadas 

en duelos normales y 

complicados (profesionales en 

salud mental)

 Detectan casos de duelos 

complicados,  que pueden 

derivar en patología mental

 Apoyan  al segundo nivel

Principios de la intervención en el duelo en caso de Violencia Educativa

Principio 1: Ayudar al superviviente a tomar conciencia de lo que está ocasionando 

el duelo

EN MUERTE DE PERSONAS EN VIOLENCIA EDUCATIVA

 Hablar sobre la pérdida

 Preguntar como aconteció, cómo 

reaccionó, pensó o se sintió

 Comportamiento frente a rituales 

tanatológico (contemplar el cadáver en 

los ritos funerarios, visitas a la tumba)

 Explorar fantasías al respecto

 Que no se viva sensación de 

irrealidad, porque eso puede ser norma 

y es una forma de rechazar lo sucedido 

 Solicitar la narración completa de lo 

sucedido

 Preguntar como aconteció, cómo 

reaccionó, pensó o se sintió antes, 

durante y después de lo acontecido 

como violencia. 

Principio 2: Ayudar al superviviente identificar y expresar sentimientos

EN MUERTE DE PERSONAS EN VIOLENCIA EDUCATIVA

 La pérdida puede evocar sentimientos 

muy dolorosos de los que la persona 

puede intentar protegerse 

 Un hecho traumático también puede 

evocar sentimientos muy dolorosos de 

los que la persona puede intentar 

134 Vela L. Docente del Módulo IV: Aspectos Psicológicos en la Tanatología, Diplomado de Tanatología, 
Universidad Salesiana de Bolivia, 2009.



inconscientemente

 No conviene ignorar todo, por eso 

conviene ayudar a expresar 

sentimientos:

- Pena ó tristeza: Expresión coartada 

por convenciones sociales (puede 

ser muestra de debilidad o pérdida 

de dignidad, talvez dañar más a 

otros) se puede incluir el llanto, 

pero lo importante de llorar es dar 

significación a las lágrimas135

- Rabia: Hacia la persona perdida 

(por abandonarnos, por no haberse 

cuidado) o hacía otras personas 

implicadas con la pérdida 

(médicos, compañeros, cuidadores, 

conductor,  policia, etc).  Pero 

talvez contra uno mismo como 

sentimiento de culpa o tristeza, por 

lo tanto quien asista debe 

percatarse de presencia de ideas de 

suicidio (porque pueden ser parte 

de planes para reunirse con la 

persona muerta)

- Culpa: En la búsqueda de otras 

respuestas que no sean la muerte 

inminente actual o porque piensa 

que se ha sentido 

insuficientemente afectado, 

también sentirse mal por 

sentimientos de satisfacción o 

rabia hacia el fallecido.  La culpa 

protegerse inconscientemente

 No conviene ignorar todo, por eso 

conviene ayudar a expresar 

sentimientos:

- Pena ó tristeza: Expresión coartada  

comúnmente (porque sería 

mostrarse débil frente a lo 

acontecido siendo la agresividad 

un factor común en los hechos 

violentos), el llanto frente a otros 

es más común en víctimas o 

agresores que tienden a manipular,

el llanto en los agresores es más 

común cuando están solos y no en 

grupo.  Buscar la forma de dar 

significación de las lágrimas

- Rabia: Hacia la persona que 

cometió el daño (por lastimar, 

herir denigrar a la persona) o hacía 

otras personas implicadas con 

hecho (compañeros, cuidadores, 

educadores, padres de familia, 

policia, sistema educativo).  Pero 

talvez contra uno mismo como 

sentimiento de culpa o tristeza por 

haber dañado a otros, por lo tanto 

quien asista debe percatarse de 

presencia de ideas de suicidio 

(porque la pérdida de autovalía 

puede generar esto).  También se 

presenta sentimientos de rabia que 

pueden llevar a la venganza.

135 Fernández A. La práctica de la psicoterapia. La construcción de narrativas terapeúticas. 2001



aumenta cuando hay 

responsabilidad real en la pérdida 

(superviviente que conducía 

borracho y auto de los fallecidos 

actuales, presencia de negligencias 

claras)

- Angustia e indefensión: Parkers 

señala que incluso es más 

frecuente que la pena136 por el 

desamparo de tener que afrontar la 

vida actual sin lo perdido, por lo 

tanto enfocar nuevas situaciones es 

importante. Puede existir 

reactivación frente a la propia 

muerte por eso es importante tratar 

temores

- Culpa: Porque piensa que se ha 

sentido insuficientemente afectado 

por lo acontecido, también sentirse 

mal por sentimientos de 

satisfacción o rabia hacia 

sucedido.  

- Angustia e indefensión: La 

persona siente desamparo de 

volver a pasar lo mismo, tienen a 

la vulnerabilidad por lo tanto 

enfocar nuevas situaciones es 

importante. Puede existir 

reactivación frente a la propia 

muerte por eso es importante tratar 

temores (vivir hechos de violencia 

llevan a pensar a las personas en 

cómo pueden llegar a morir)

Principio 3: Ayudar al superviviente a que sea capaz de resolver sus problemas 

cotidianos sin lo perdido

EN MUERTE DE PERSONAS EN VIOLENCIA EDUCATIVA

 Ayudar a poder enfrentar los 

problemas prácticos de la vida y a 

tomar decisiones sin lo perdido

 Analizar la relación entre lo perdido y 

el superviviente 

 Afrontar los cambios que le permitan 

sortear su dolor de forma progresiva 

evitando la indefensión

 Posponer decisiones importantes hasta 

 Ayudar a poder enfrentar los 

problemas prácticos de la vida y a 

tomar decisiones después de lo 

acontecido. 

 Analizar la relación entre lo que 

genera dolor, sufrimiento y la persona 

que la está vivenciando: Pérdidas (de 

amigos, autoestima, dignidad, 

fortaleza, imagen frente a otros, etc), 

136 Parkes C.M. Berevement: studies of grief in adulto life. 1998



el momento en el que persona piense 

en las consecuencias y no solo en la 

utilidad de la decisi�n para disminuir 

el sufrimiento en un momento dado. 

Omisiones (no poder realizar acciones 

concretas),  alejamientos (de los 

amigos, de la formaci�n, de las 

actividades). Muertes (f�sicas, 

sociales, psicol�gicas, morales) 

 Afrontar los cambios que le permitan 

sortear su dolor de forma progresiva 

evitando la indefensi�n

 Posponer decisiones importantes hasta 

el momento en el que persona piense 

en las consecuencias y no solo en la 

utilidad de la decisi�n para disminuir 

el sufrimiento en un momento dado.  

Tomar decisiones con el apoyo de 

equipos multidisciplinares dentro de 

las Unidades Educativas es 

importante, no dejar que la persona 

tome solo una decisi�n137. 

Principio 4: Favorecer la recolocación emocional de lo perdido

EN MUERTE DE PERSONAS EN VIOLENCIA EDUCATIVA

 Interpretada como sustituci�n u olvido 

de lo perdido, por lo tanto su 

anticipaci�n puede ocasionar rechazo 

(se piensa en rechazo a lo perdido o 

que se rompe el v�nculo con lo 

perdido)

 Interpretada como sustituci�n u olvido 

de lo sucedido

 No es sin�nimo de reemplazo  (porque 

ser�a imposible) es dar a sucedido un 

lugar en la memoria de modo que el 

recuerdo (con carga afectiva) no sea 

137 Negr�n J. Docente del M�dulo VI: Counselling – Cuidados Paliativos, Diplomado de Tanatolog�a, 
Universidad Salesiana de Bolivia, 2010.



 No es sin�nimo de reemplazo  (porque 

ser�a imposible) es dar a lo perdido un 

lugar en la memoria de modo que el 

recuerdo (con carga afectiva) no sea 

da�ino

 Dar gratificaci�n al recuerdo de lo 

perdido

 Evitar situaciones de defensa que en 

lugar de recolocaci�n entorpecen 

(mucho activismo y poca satisfacci�n)

da�ino

 Dar valor al recuerdo de lo acontecido, 

no cargar con rabia ni venganza, 

reproyectar en situaciones que generen 

confort y buenas proyecciones a 

futuro. 

 Evitar situaciones de defensa que en 

lugar de recolocaci�n entorpecen 

(mucho activismo y poca satisfacci�n) 

Principio 5: Facilitar tiempo para el duelo

EN MUERTE DE PERSONAS EN VIOLENCIA EDUCATIVA

 El duelo requiere tiempo

 Ha veces el entorno presiona al 

superviviente a que termine su duelo y 

haga o tome decisiones sin estar 

preparado

 Pueden haber reacciones de 

“aniversario” sin lo perdido

 Darle tiempo a la persona en su 

proceso de duelo 

 El duelo requiere tiempo 

 Una cosa son las mediaciones 

formativas o sociales frente a la 

violencia y otra el duelo

 Ha veces el entorno presiona a las 

personas a que terminen su duelo y 

hagan o tomen decisiones sin estar 

preparados

 Darle tiempo a la persona en su 

proceso de duelo

Principio 6. Evitar Formulismos

EN MUERTE DE PERSONAS EN VIOLENCIA EDUCATIVA

 Evitar uso de comentarios sociales 

“hay que seguir adelante”, “hay que 

ser fuerte”, “te acompa�o en el 

sentimiento”, porque ha veces no 

 Evitar uso de comentarios sociales y 

formativos, porque ha veces no sirven 

porque ya fueron o�dos o utilizados, 

adem�s que pueden ser asumidos 



sirven porque ya fueron o�dos o 

utilizados

 Si no se sabe que decir, decirlo “no s� 

que decirte”

como ofensivos que m�s bien 

tranquilizadores “yo, en mi �poca”, 

“en mi generaci�n no viv�amos esto”, 

“si no te hubieras comportado, vestido 

o actuado as�, esto no te hubiera 

pasado”

 Si no se sabe que decir, decirlo “no s� 

que decirte”, “cu�ntame que paso”

 Escuchando y no cortando la narraci�n 

de los hechos apoyamos m�s.

Principio 7. Interpretar la conducta normal como normal

EN MUERTE DE PERSONAS EN VIOLENCIA EDUCATIVA

 Algunos fen�menos que son normales 

en los procesos de duelo pueden 

generar miedo a un trastorno

 Fen�menos de presencia, sentimiento 

de irrealidad son normales

 Fen�menos de ideas de suicidios, 

pueden ser normales, pero aconsejar 

buscar ayuda al respecto o brindar la 

ayuda

 Lo normal es que vivamos SIN 

violencia

 Si vivimos alg�n tipo de violencia, lo 

importante es no callarnos, hay de 

aprender a comunicar y denunciar

 La Multifactorialidad de los eventos 

de violencia en la vida de una persona 

la pueden volver v�ctima o 

victimadora

 Re-direccionar el proceso a vivir sin 

violencia: “En mi casa, mis padres 

nunca me han golpeado, ahora que me 

han golpeado mis compa�eros y esto 

me pasa en la Universidad, me alarma 

y lo tengo que denunciar”



 No vivir pasivos a la violencia y sus 

manifestaciones: “Es normal que tu 

pareja te haya golpeado, te fuiste a una 

fiesta en lugar de quedarte en casa y 

estudiar para tu examen de lunes”

Principio 8. Permitir diferencias individuales 

EN MUERTE DE PERSONAS EN VIOLENCIA EDUCATIVA

 Las manifestaciones son variadas 

incluso dentro de una misma familia

 Cada persona pasa su duelo, aunque se 

asiste a grupos, familias, comunidades 

que est�n sufriendo la p�rdida, no 

olvidar la individualidad de cada 

proceso

 Las manifestaciones son variadas 

incluso en un grupo de estudiantes del 

mismo curso, semestre, paralelo

 Cada persona pasa su duelo, seg�n 

como vivencia y trasciendo el evento 

en su vida

 Asistir a cada caso en forma particular

 No recriminar en grupo (por m�s de 

que sea una autoridad)

Principio 9. Ofrecer apoyo continuo

EN MUERTE DE PERSONAS EN VIOLENCIA EDUCATIVA

 Mostrar disponibilidad en ayudar, 

estableciendo las condiciones y 

procedimientos para brindar la ayuda

 Fomentar los “contactos” a lo menos 

en fechas y etapas cr�ticas

 Potenciar los grupos de autoayuda

 Mostrar disponibilidad en ayudar, 

estableciendo las condiciones y 

procedimientos para brindar la ayuda

 Generar espacios continuos de 

asistencia de prevenci�n de Violencia 

Educativa y de otras formas de 

violencia

 Potenciar los grupos de autoayuda



Principio 10. Examinar defensas y estilo de afrontamiento para prevenir 

complicaciones 

EN MUERTE DE PERSONAS EN VIOLENCIA EDUCATIVA

 Manejo de Dolor: Dejarlo a manos de 

expertos en terapia de dolor para evitar 

abuso de sustancias

 Manejo de Sufrimiento: Evitar 

activismo recargado de negativismo: 

“Trabajo hasta quedar exhausto para 

olvidar este sufrimiento”, “Me voy de 

fiesta todo el fin de semana, porque no 

quiero pensar en el dolor de su 

partida”

 Manejo de sufrimiento existencial: 

Evitar conductas peligrosas o 

temerarias “Prefiero estar todo el 

tiempo embriagado o drogado, porque 

as� escapo de mis locuras y de la 

realidad de sus recuerdos que me 

da�an”, “Hoy manejar� a alta 

velocidad, si me pasa algo… Dios 

dir�”

 Manejo de Dolor: Dejarlo a manos de 

expertos en terapia de dolor para evitar 

abuso de sustancias (no fomentar la 

automedicaci�n)

 Manejo de Sufrimiento: Evitar 

activismo recargado de negativismo 

“Voy a entrar a clases de Karate, as� 

me voy a defender mejor y ya ver�n 

mis compa�eros, que de m� no se 

vuelven ni a burlar”

 Manejo de sufrimiento existencial: 

Evitar conductas peligrosas o 

temerarias “La directora nos ha 

sugerido que conciliemos a Mar�a y a 

m�, como nos dio unos d�as, ma�ana 

planificamos algo con mi grupo del 

barrio y les damos un susto a Mar�a”

Principio  11. Identificar patología y derivar 

EN MUERTE DE PERSONAS EN VIOLENCIA EDUCATIVA

 Quien ayuda a otros en procesos de 

duelo tiene que reconocer sus 

capacidades de ayuda

 En aparici�n de sintomatolog�a 

psic�tica franca y perdurable, ideas de 

suicidio incoercibles, cuadros 

 Quien ayuda a otros en procesos de 

duelo tiene que reconocer sus 

capacidades de ayuda

 Conformar grupos multidisciplinares 

para enfocar, analizar, estudiar, 

prevenir, manejar la violencia en el 



depresivos cl�nicos, es mejor derivar a 

un  especialista

�mbito educativo.  Realizar una 

conexi�n con redes de manejo integral 

de todo tipo de violencias.

A  manera Conclusión:

Al compartir la siguiente definici�n – concepto de Salud138

Cuando ocurre un evento que desequilibre el proceso salud – enfermedad y permita a la 

persona estar m�s en el lado de la balanza de la enfermedad o la vulnerabilidad, la forma en 

que un individuo percibe la salud y la enfermedad, es compleja y particular porque existen 

dos enfrentamientos: Uno en conjunto y otro individual con su confrontaci�n en dimensiones 

de su personalidad (emocional, racional, f�sico, espiritual).

Hoy la Tanatolog�a desde su estudio de los procesos de muerte y el morir, coadyuva de 

forma activa en la significatividad, en la esperanza, en el re-encuentro del ser humano en sus 

expresiones de dolor, sufrimiento para vivir mejor y de forma trascendente139. 

138 Aparicio C. Docente del M�dulo II: Introducci�n a la Tanatolog�a, Diplomado de Tanatolog�a, Universidad 
Salesiana de Bolivia, 2010.
139 Corona T.A. Docente del M�dulo I: El hombre y la muerte, Ser, Persona, Unidad Total. Diplomado de 
Tanatolog�a, Universidad Salesiana de Bolivia, 2009.
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Violência contra as mulheres e a lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006)

Maria Amélia de Almeida Teles

A violência contra as mulheres é uma prática freqüente, rotineira que tem o caráter 

sócio-estrutural, o que significa  que a sociedade política se organiza e se mantém sob a égide 

da dominação e exploração das mulheres,  consolidando como se fossem naturais as 

desigualdades sociais entre os sexos. Usamos a expressão violência contra as mulheres

considerando a diversidade de sujeitos políticos que são as mulheres.

A violência contra as mulheres pode ser chamada de violência de gênero, entendendo 

gênero como a construção social dos sexos. A sociedade, sob a dominação patriarcal 

transformou as diferenças de sexo em desigualdades sociais e econômicas entre mulheres e 

homens, o que colocou as mulheres em situação de submissão e discriminação A divisão 

sexual do trabalho  marcou e aprofundou a dominação masculina sobre as mulheres.

A discriminação histórica contra as mulheres se consolidou de forma estrutural 

contando com o apoio da produção cientifica nas diversas áreas tais como política, jurídica, 

cultural, econômica e social. Gustave Le Bon, um dos criadores da psicologia social, 

considerava quase impossível existir uma mulher inteligente comparando esta situação à 

existência de um gorila de duas cabeças.140 Assim como a luta pelo voto feminino durou um 

século ou mais porque as normas negavam às mulheres o direito de votar  e ser votada. Até 

hoje as mulheres são minoria nos postos de decisão política quer seja no legislativo e 

executivo. 

As relações de gênero são intrínsecas às relações e atos de poder. Este não se refere 

apenas a atos de força física ou ações individuais,  mas sim a uma estrutura social que 

desequilibra as relações sociais em favor do sexo masculino sobre o feminino. Tudo isso não 

140 GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso.Porto Alegre, L&PM Editores Ltda., 
1999.p.70.



ocorre sem viol�ncia e discrimina��o, ambos fen�menos  s�o aspectos da denominada 

viol�ncia de g�nero ou viol�ncia contra as mulheres. A viol�ncia contra as mulheres � uma 

viol�ncia cujo alvo s�o as mulheres simplesmente porque s�o mulheres. Esta � a defini��o da 

ONU que ratifica esta afirma��o ampliando-a: viol�ncia contra a mulher apenas porque ela � 

mulher atingindo-a “desproporcionalmente”.141

A viol�ncia dom�stica e familiar � uma das formas de viol�ncia contra as mulheres. No 

Brasil estudos apontam que a viol�ncia dom�stica familiar tem propor��es epid�micas. 

Segundo pesquisa feita por Human Rights Watch, em 1991, de cada 100 mulheres mortas , 70 

s�o em consequ�ncia da viol�ncia dom�stica e familiar. Em 1998,  uma pesquisa do 

Movimento Nacional de Direitos Humanos revelou que  dois ter�os dos acusados de matar 

mulheres eram seus companheiros, namorados,  maridos ou ex. � sabido que a viol�ncia 

contra as mulheres, inclusive a dom�stica e familiar se d� em todas as classes sociais e 

culturas, tanto nos pa�ses ricos como pobres. O Comit� da  CEDAW 142 da  ONU143 considera 

que 

A viol�ncia familiar � uma das mais insidiosas formas de viol�ncia contra as 

mulheres. � prevalente em todas as sociedades. Nas rela��es familiares, as mulheres 

de todas as idades est�o sujeitas � viol�ncia de todos os tipos, incluindo 

espancamentos, estupros e outras formas de abuso sexual, mental e outras formas de 

viol�ncia que s�o perpetuadas pelas atitudes tradicionais.144

Ainda de acordo com a ONU, a viol�ncia dom�stica e familiar � a principal causa das 

viola��es de direitos humanos das mulheres em idade reprodutiva. 

A viol�ncia contra as mulheres gera outras viol�ncias. A primeira viol�ncia, que o ser 

humano conhece e com a qual ter� que lidar, � a viol�ncia contra as mulheres, sejam as m�es, 

companheiras ou esposas, tias, av�s, irm�s ou primas. Muitas vezes, as crian�as j� sentem esta 

viol�ncia antes mesmo de nascer quando suas m�es ainda est�o gr�vidas. A reprodu��o da 

viol�ncia � de tal forma reiterada que � tratada como um fen�meno natural. � um problema 

141 UNITED NATIONS, 2006  a, p.11, citado em OBSERVE – Observat�rio pela Aplica��o da Lei Maria da 
Penha. Cadernos do OBSERVE, no. 1, Salvador, Bahia, agosto de 2010.
142 CEDAW – Conven��o para Eliminar Todas as Formas de  Discrimina��o contra a Mulher
143 ONU – Organiza��o das Na��es Unidas.
144 Comit� da CEDAW, 1992, citado no artigo de Fl�via Piovesan sobre “Viol�ncia contra a Mulher no Brasil” in 
Feminist Agendas and Democracy in Latin America, organizado por Jane S. Jaquette.  Duke University Press, 
2009, United States of America, p.113. (tradu��o livre pela autora) 



que ocorre em todas as partes do mundo devido � discrimina��o e viol�ncia contra as 

mulheres, sem fronteiras sociais, de classes, ra�a/etnia.145

A banaliza��o da viol�ncia de g�nero e o culpabilizar as pr�prias mulheres da viol�ncia 

que sofrem s�o os mecanismos mais eficientes para a continuidade e perpetua��o das rela��es 

violentas. 

No Brasil, temos um quadro assustador: uma mulher � assassinada a cada duas horas, o 

que coloca o nosso pa�s em 12.� no ranking mundial de homic�dios de mulheres. A maioria 

das v�timas � morta por parentes, maridos, namorados, ex-companheiros ou homens que 

foram rejeitados por elas. Segundo o Mapa da Violência 2010, elaborado pelo Instituto 

Zangari, 40% dessas mulheres t�m entre 18 e 30 anos de idade.146

As feministas brasileiras em parceria com outros movimentos sociais e institui��es v�m 

lutando h� mais tr�s d�cadas pelo reconhecimento da viol�ncia contra as mulheres e 

reivindicam pol�ticas p�blicas para o enfrentamento da quest�o.

J� na Constitui��o Federal, promulgada em 1988, o movimento de mulheres conseguiu 

que fosse colocado um artigo que obriga o Estado a criar mecanismos para coibir a viol�ncia 

no �mbito da fam�lia. ( par�grafo 8�. do artigo 226, da CF/88). Em 1993,  o movimento 

feminista internacional conseguiu mais uma conquista que foi o reconhecimento dos direitos 

das mulheres e meninas como direitos humanos, na Conferencia Mundial de Direitos 

Humanos, em Viena,. Em 1994, foi  aprovada a Conven��o Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Viol�ncia contra a Mulher. O estado brasileiro ratificou-a em 1995, 

quando houve a 4�. Confer�ncia Mundial sobre a Mulher, em Beijing. Naquela Confer�ncia 

foi aprovada a Plataforma de A��o em defesa dos direitos das mulheres.

Manifesta��es e campanhas marcaram as mais de tr�s d�cadas de a��es e lutas dos 

movimentos feministas e de mulheres. Slogans como quem ama, n�o mata, n�o humilha, n�o 

maltrata foram amplamente divulgados por todo territ�rio.

Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmac�utica, sofreu duas tentativas de homic�dio 

por seu ex-marido, Marco Antonio Heredia Viveiros, professor universit�rio, em 1983. Ele foi 

condenado pela justi�a brasileira, mas gra�as aos in�meros recursos de apela��o, ele 

conseguiu se manter em liberdade. Maria da Penha, com o apoio de entidades  como o 

CLADEM, Comit� Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher e do 

145 O protagonismo da vitima no caso de viol�ncia dom�stica e familiar contra a mulher,  apresenta��o de Maria 
Am�lia de Almeida Teles  no 16�. Semin�rio Internacional do IBCCRIM/ Instituto Brasileiro de Ci�ncias 
Criminais.
146 Publicado no Jornal Estado de São Paulo, de 04.06.2010, sob o t�tulo: “Dez mulheres s�o mortas por dia no 
Pa�s.”



CEJIL/ Brasil, Centro para a Justi�a e o Direito Internacional, encaminhou seu caso para a 

Comiss�o Interamericana de Direitos Humanos  da OEA. A den�ncia foi aceita e condenou o 

estado brasileiro, conforme Relat�rio no. 54, por neglig�ncia e omiss�o em rela��o � viol�ncia 

dom�stica, recomendando medidas no campo legislativo como tamb�m nas pol�ticas p�blicas,  

que o Brasil deveria tomar para enfrentar a viol�ncia dom�stica e familiar contra a mulher. O 

ex-marido foi finalmente preso onde ficou por dois anos, e ganhou o regime aberto. Maria da 

Penha recebeu uma indeniza��o simb�lica e o estado brasileiro foi obrigado a fazer a lei 

11.340/2006, conhecida como a Lei Maria da Penha, promulgada em 07 de agosto de 2006.

Trata-se da �nica lei voltada especialmente para atender a viol�ncia dom�stica e familiar 

contra a mulher. Considera que este tipo de viol�ncia � viola��o dos direitos humanos das 

mulheres. A lei busca garantir o acesso � justi�a, assegura tratamento igualit�rio a mulheres e 

homens, incorpora medidas protetivas, preventivas e punitivas com o objetivo de assegurar 

uma vida sem viol�ncia. A lei define com precis�o o que � viol�ncia dom�stica e familiar 

contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.(art.5�. da LMP)

Quando a lei refere-se a g�nero, quer dizer 

...uma categoria criada para analisar as rela��es entre mulheres e homens e como

elas s�o constru�das cultural e socialmente.

...(assim) foi poss�vel perceber que as mulheres s�o discriminadas na sociedade e 

que sofrem viol�ncia apenas por terem nascido mulheres. Elas seriam tidas como 

“fr�geis e d�ceis”, enquanto os homens seriam “viris, fortes e provedores”. O 

estere�tipo vem de longa data, sendo, desde sempre, mais ou menos presente em 

cada momento e comunidade.147

Tal compreens�o torna-se necess�ria para que seja implementada a lei que � voltada 

para as mulheres em situa��o de viol�ncia dom�stica e familiar. 

A viol�ncia de g�nero � uma das express�es dessa divis�o de poderes que limita, n�o 

s� a vida das mulheres, mas tamb�m a dos homens quando, por exemplo, restringe 

sua possibilidade de

manifestar seus sentimentos, atrav�s do choro, da suavidade ou da beleza, de cuidar 

dos filhos e da casa.148

147 LEI MARIA DA PENHA. Do Papel para a Vida. CFEMEA, Bras�lia, 2007, p.13.
148 Idem,.



A lei define onde pode ocorrer a violência doméstica: no âmbito da unidade doméstica, 

ou seja, na residência onde moram parentes ou não, pessoas que freqüentam a casa ou são 

agregadas  à convivência familiar; no âmbito da família, entendendo a família como uma 

comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 

naturais , por afinidade ou por vontade expressa ou em qualquer relação intima de afeto em 

que o agressor tenha convivido ou conviva com a ofendida, mesmo que não haja coabitação e 

independente de orientação sexual. 

A lei Maria da Penha define cinco tipos de violência doméstica e familiar: física, 

psicológica, moral, sexual e patrimonial.

A lei também explica como deve funcionar a delegacia de policia, o Ministério Público, 

a Defensoria Publica e o Judiciário para acolher, atender, orientar às mulheres em situação de 

violência de forma a impedir que elas sejam mortas e possam viver uma vida sem violência. 

Uma das novidades  é a criação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, de caráter hibrido, devendo resolver junto os casos nas áreas cível e criminal. 

Desta forma, a lei evita as intermináveis confusões de interpretação criadas tanto pelo 

judiciário como também por outros serviços públicos auxiliares. 

Estabelece medidas protetivas de urgência para as ofendidas e medidas de urgência que 

obrigam os agressores a determinadas ações de forma a evitar a continuidade da violência que 

pode levar as mulheres à morte. A lei prevê ainda campanhas pedagógicas para erradicar a 

violência contra as mulheres. Prevê uma rede social de apoio , com serviços de saúde, 

assistência social , habitação, educação, adequados a orientar e garantir os direitos das 

mulheres em situação de violência. Aliás a mulher em situação de violência doméstica e 

familiar deverá ser cadastrada nos programas assistenciais do governo federal, estadual e 

municipal (art.9º., parágrafo 1º.). Pelo artigo 11 da lei, as mulheres deverão ser informadas de 

seus direitos como conhecer os serviços disponíveis, decidir sobre as medidas protetivas que 

podem ser solicitadas por ela, decidir se irá ou não oferecer representação,  saber dos 

procedimentos judiciais e seus prazos,   ter atitude ativa nas audiências, entre outras 

informações.

Se a lei estivesse sendo implementada adequadamente provavelmente reduziriam  

bastante os assassinatos  e a violência contra as mulheres.

Infelizmente os principais obstáculos que precisam ser superados são o preconceito 

contra as mulheres por parte de profissionais dos serviços de acesso à justiça e a falta de 

estrutura para combater a violência doméstica.



Nas 50 cidades que t�m as maiores taxas de homic�dio de mulheres, apenas seis 

cidades contam com casas abrigo para mulheres v�timas de viol�ncia e 11 possuem 

uma delegacia da mulher.149

Em todo o pais, ou seja em todos  5. 565 municipios, h� 130  casas abrigo para mulheres 

em situa��o de viol�ncia, 397 delegacias de policia para as mulheres e 274 Juizados de 

Viol�ncia Dom�stica e Familiar Contra a Mulher. No Estado de S�o Paulo, temos apenas um 

Juizado que funciona no F�rum Criminal da Barra Funda, na capital. Os n�meros mostram a 

precariedade no atendimento. No entanto, as mulheres continuam a sofrer viol�ncia e as 

den�ncias, apesar  da pouca efic�cia dos escassos servi�os,  aumentam a cada ano. Com toda a 

escassez de servi�os, as mulheres denunciam na esperan�a de dar um basta � viol�ncia. 

O IBCCRIM – Instituto Brasileiro de Ci�ncias Criminais realizou, em 2009, uma 

pesquisa sobre o papel da vitima no processo penal e constatou que as varas criminais n�o 

apresentam estrutura adequada para atender os casos de viol�ncia dom�stica e familiar contra 

a mulher. N�o oferecem assist�ncia judici�ria, as v�timas desconhecem parcial ou 

completamente seus direitos. Sem informa��es e sem acompanhamento de profissionais que 

ofere�am informa��es e lhes proporcionem orienta��o e assist�ncia jur�dica, as vitimas s�o 

atendidas de forma burocr�tica e assim, banaliza-se a viol�ncia. As vitimas s�o 

responsabilizadas pela viol�ncia sofrida e n�o s�o tomadas as devidas provid�ncias pelas 

autoridades p�blicas. N�o h� equipe multidisciplinar e em S�o Paulo,  ainda  se aplica a Lei 

9.099/95, conhecida como a Lei da Cesta B�sica. Esta lei visa dar um procedimento c�lere � 

justi�a e atende aos crimes de menor potencial ofensivo. H� anos os movimentos feministas e 

de direitos humanos t�m demonstrado que viol�ncia contra as mulheres n�o � crime de menor 

potencial ofensivo. Ao tratar desta forma, o estado brasileiro banaliza e perpetua a viol�ncia 

dom�stica contra as mulheres. Por isso que a Lei Maria da Penha � taxativa ao proibir a 

aplica��o da Lei 9.099/95 aos casos de viol�ncia dom�stica e familiar contra a mulher 

(art.41). Por falta de estrutura e, principalmente por comodismo o judici�rio continua 

aplicando a lei 9.099/95. A pesquisa do IBCCRIM demonstra que n�o houve, portanto, 

ruptura efetiva quanto ao tratamento oferecido pelas Varas Criminais,  ao continuar aplicando 

a Lei 9.099/95.  As medidas protetivas podem assegurar  a integridade f�sica e mental das 

ofendidas e  incrementar seu poder para lidar com o conflito e o processo judicial. Entretanto, 

149 Jornal O Globo: Falta estrutura para combater a violência contra as mulheres no país, Tatiana Farah, 
11/07/2010.



as vitimas têm deixado de receber as medidas protetivas por preconceito, quando não são 

ouvidas com seriedade o pedido que elas fazem para obter proteção do estado, além de   

negligência, má vontade ou falta de compreensão da complexidade da questão, por parte de 

juízes e integrantes dos órgãos auxiliares da justiça. Nas audiências preliminares de casos de 

violência doméstica e familiar contra as mulheres, estas não têm encontrado espaço para se 

expressar.  Juízes e promotores de justiça interpelam as vitimas sem deixar que elas falem e 

expliquem sua situação, desvalorizando sua fala nas audiências.

Enquanto no Juizado de Violência Doméstica e Familiar o atendimento é muito mais 

adequado. Há uma equipe multidisciplinar  que acolhe e orienta as vitimas. Além disso, as 

vitimas encontram apoio da juíza, promotora e defensora pública. Mas infelizmente, só um 

Juizado está instalado em todo o estado de São Paulo. O único Juizado criado em São Paulo 

não atende conforme a lei que estabelece sua  competência nas áreas cível e criminal  No caso 

deste Juizado, ele só atende a área criminal pois trata-se de um anexo de uma vara criminal. 

Os direitos de família são encaminhados para as Varas de Família, localizadas em territórios 

distantes.  Mesmo assim, as mulheres atendidas recebem um acolhimento tão melhor aos 

recebidos nas Varas Criminais que elas mesmas comentam sobre sua satisfação na resolução 

dos seus problemas. Houve uma que até que mostrou como se sentiu segura pois até a 

defensora pública ligou para ela para saber se ele (o agressor) estava de fato cumprindo as 

medidas protetivas. Conseguem assim sentir-se mais empoderadas para enfrentar a situação 

de forma mais resolutiva.

Conclusões: 

1. A violência doméstica e familiar deixa de ser invisível. No entanto, 

ainda é banalizada. É naturalizada  e  considerada como próprio da natureza humana. 

Embora haja um segmento critico e  consciente da necessidade de se enfrentar a 

violência contra as mulheres mas a maioria , inclusive a mídia reforça os esterótipos.

2. A falta de estrutura e de políticas públicas se faz presente em todo o 

território nacional, o que torna difícil a implantação de medidas efetivas de 

enfrentamento da violência inclusive há dificuldades concretas na implementação da 

Lei Maria da Penha.

3. A violência contra as mulheres ainda é tratada de forma fragmentada, 

sem considerar seus aspectos mais complexos que exigem respostas  abrangentes que 

vão além da policia e do judiciário. Faltam estrutura e estratégias mais contundentes à 

rede de apoio social  integral.    



4. Entretanto, os recentes dispositivos legais, como a Lei Maria da Penha, criam 

mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres 

numa perspectiva holística de proteção dos direitos humanos das vítimas. 5. A justiça e 

seus operadores e suas operadoras deveriam  ouvir de maneira sistemática as vítimas, suas 

expectativas e anseios, assim poderiam aprender e renovar ações que culminam com 

novos paradigmas e soluções plausíveis garantidoras da vida sem violência para as 

mulheres.

6. A justiça não pode se contentar em simplesmente acomodar as contradições 

sociais, deve acenar com caminhos de esperança e dignidade.

7. Um dos mais importantes desafios é ausência de um banco de dados 

sistematizado e unificado, tanto nas Delegacias de Policia da Mulher como  no Ministério 

Público e nos Juizados. Nem mesmo o número de medidas protetivas deferidas e 

indeferidas são registradas o que dificulta a efetivação da lei Maria da Penha.

8. A ausência de capacitação de profissionais, que atuam nos serviços  desmobiliza-

os para o enfrentamento da violência doméstica e familiar.
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