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RESUMO 

 

“HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ FAZ VIOLÊNCIA SEXUAL?”: 

ANÁLISE DO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES MENORES 

DE 14 ANOS, NA ÁREA DA SAÚDE 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar o funcionamento de um serviço de 

saúde à pessoa em situação de violência sexual, problematizando a admissão de 

adolescentes menores de 14 anos, com a queixa institucional de terem sido vítimas de 

estupro, sendo inseridas mesmo aquelas que afirmam ter tido relações sexuais com 

consentimento, ou seja, de ter ocorrido sua iniciação sexual. Neste sentido, propõe-se 

discutir o recrudescimento da questão da violência decorrente do aparelhamento 

institucional a essas adolescentes, diante da possibilidade de efetivação de um protocolo 

de atendimento do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Secretaria de Políticas 

para Mulheres, para a inclusão do registro e da coleta de vestígios nos serviços de saúde, 

a fim de que possam servir de prova criminal para estupro. A discussão é realizada a partir 

das contribuições foucaultianas e da análise institucional, considerando as noções de 

história, violência, análise das implicações, bem como o papel do militante, na interface 

saúde-violência, a partir da experiência de atuação da autora como psicóloga em um 

serviço de referência estadual às vítimas de violência sexual, no âmbito da saúde. Esta 

pesquisa versa sobre contra-memórias e análise das implicações, em diálogo com algumas 

contribuições artísticas (mandalas e poesia), na tentativa de analisar como os discursos 

institucionalizados da saúde podem produzir a noção de vítima de violência sexual para 

essas adolescentes. O foco é justamente demarcar que apesar de ser amplamente 

divulgado como um espaço de enfrentamento de violência, um serviço de referência, por 

vezes, pode tornar-se um produtor daquilo que publiciza ser seu maior inimigo: um 

agressor, e mais especificamente, contra as adolescentes que expõem terem tido sua 

iniciação sexual, antes do período legalmente permitido.  

Palavras-chave: violência, saúde, violência sexual, adolescência, violência contra a mulher 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

"HOW LONG YOU DO SEXUAL VIOLENCE?":  

ANALYSIS OF SERVICE TO ADOLESCENTS 

YOUNGER THAN 14 YEARS, IN HEALTH AREA 

 
ABSTRACT: This work aims to analyze the functioning of a health service to people in 

situations of sexual violence , discussing the admission of adolescents younger than 14 

years , with the institutional complaint have been victims of rape, being inserted even 

those who claim to have had sex with consent, sexual initiation has occurred. In addition, 

it is proposed to discuss the resurgence of the issue of resulting violence of institutional 

equipping these adolescents facing the possibility of execution of a protocol service of 

the Ministry of Health, Ministry of Justice and Department of Policies for Women, for 

inclusion registration and collection of traces in health services, so that they can serve as 

a criminal trial for rape. The discussion is conducted from the contributions of Foucault 

and institutional analysis, considering the notions of history, violence, analysis of the 

implications and the role of the militant, health-violence interface, from the psychologist 

of performance experience in a state referral center for victims of sexual violence in the 

context of health. This research studies on counter- memories and analysis of the 

implications, in dialogue with some artistic contributions (mandalas and poetry) in an 

attempt to analyze how institutionalized health discourses can produce the notion of a 

victim of sexual violence for these adolescents. The focus is precisely demarcate that 

despite being widely reported as an area of confrontation of violence, a reference service 

sometimes can become a producer of what publicize be his greatest enemy : an aggressor, 

and more specifically, against adolescents who exhibit have had their sexual initiation 

before the legally permitted period. 

Keywords: violence, health, sexual violence, adolescence, violence against women 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Não esquecer que o erro muitas vezes se havia tornado o meu caminho. 

Todas as vezes em que não dava certo o que pensava ou sentia – é que se 

fazia enfim uma brecha, (...) pois só quando erro é que saio do que conheço e 

do que entendo (LISPECTOR, 1998, p. 109). 

 

 

Entre os diversos usuários que davam entrada em um serviço de referência 

estadual, no âmbito da saúde, de atendimento à pessoa em situação de violência sexual, 

estavam crianças, adolescentes, adultos e idosos, com as mais variadas queixas: estupro 

com ameaça, exploração sexual, estupro por várias vias (vaginal, oral e anal), violência 

sexual crônica, etc., intrigava-me ali um público que chegava resistindo e que 

diferentemente da maioria, não se considerava vitimada, recusando continuamente, 

inclusive, a ser atendida pelos profissionais, seja evitando ser examinada ou silenciando-

se. Como realizar atendimento àqueles que não o desejam?  

Em um local que se pretende atender pessoas independentemente de sexo, 

idade ou etnia, as quais sofreram um ou mais episódios de violência sexual, o que se 

espera é que cheguem somente aquelas que possuem tal perfil. Como uma garota de treze 

ou doze anos pode ser admitida (e continuar sendo acompanhada por profissionais) em 

um tal espaço de atendimento em saúde se a mesma continua discordando de ter sido uma 

vítima de violência sexual, afirmando categoricamente ter tido, na verdade, relações 

sexuais consentidas, quando a legislação penal é claramente oposta à sua compreensão? 

E como realizar um acompanhamento psicológico a uma suposta vítima que nega sê-lo? 

O que inicialmente poderiam ser vistos como erros, brechas, furos dentro de 

uma lógica de vitimização de adolescentes, tornaram-se, como no excerto poético acima, 

uma saída do que conheço e entendo à instigação de buscar compreendê-lo. Tais 

inquietações serão, assim, o fio condutor deste trabalho de dissertação de mestrado em 

Psicologia Social, surgida a partir de minha experiência como psicóloga, em um período 

de cinco anos, no serviço supracitado. Esse aparente dissenso entre o que a adolescente 

pronuncia e aquilo que discorre todo um aparelhamento institucional pode ser visto, de 

relance, como um discurso que destoa daquilo que é esperado haver em um local onde há 
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a encomenda de atender pessoas vitimadas, ou melhor, que pensassem, agissem ou 

sentissem dentro de um enquadre de “vítimas”. 

Poder-se-ia compreender estas situações como meros acontecimentos 

fortuitos de erros nos encaminhamentos realizados pelos estabelecimentos de saúde, 

justiça, assistência social e outros. Poder-se-ia ainda discorrer de uma possível parca 

compreensão das adolescentes acerca da noção de violência sexual, de uma tida 

maturação biopsicossocial incompleta ou de uma falta de consciência sobre seus direitos 

de proteção à pessoa em desenvolvimento. Poder-se-ia incorrer a um déficit de 

escolarização como justificativa para ter sido ludibriada a não perceber a situação como 

uma violência sexual. Poder-se-ia propor aconselhamentos de como exercerem sua 

sexualidade ou produzir cartilhas que explicassem e detalhassem o que preconiza a Lei 

12.015 de 07 de agosto de 2009, a qual denomina como “estupro de vulnerável”, ter 

conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. (BRASIL, 2009). 

Poder-se-ia utilizar tais ou mais justificativas, com diversos posicionamentos 

ético-políticos referentes à sexualidade, à adolescência e consequentes implicações, mas 

o olhar que se parte aqui é de uma reflexão acerca do emaranhado institucional e como 

tais noções não me foram suficientes para considerar a complexidade contida nessa 

inquietação, diante das adolescentes que continuam negando a violência.  

Nesse caminho de pesquisa, iniciei minha trajetória vislumbrando a atuação 

de psicóloga relacionada a um exercício de militância, em prol dos direitos das crianças 

e adolescentes e do enfrentamento à violência sexual. Esta atuação militante iniciara ainda 

no período de graduação em Psicologia há mais de dez anos, quando tive contato pela 

primeira vez com o então chamado Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência 

Sexual, como discente da disciplina curricular obrigatória Estágio em Psicologia 

Institucional. Inclusive nesse percurso, já como profissional, chegava a questionar-me se 

tais adolescentes que não se consideravam como pessoas que sofreram abuso, 

necessitavam perceber, de algum modo, esse erro de entendimento. Por conseguinte, seja 

por encaminhamento de outros profissionais de saúde (médicos, assistentes sociais ou 

profissionais da Enfermagem) de tal serviço ou a pedido de familiares, Conselheiros 

Tutelares, Delegados, etc., era requisitado um acompanhamento psicológico para, entre 

outros objetivos, a aceitação ou o convencimento por parte da adolescente da 

compreensão legal de que houvera, sim, uma situação de violência sexual. 

Este trabalho visa dar foco a isso que poderia ser visualizado, 

metaforicamente, em uma espécie de palco com cortinas semi-abertas da área da saúde, 
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em que se visualiza ali uma brecha, onde atores encenam um momento de tão supostas 

fragilidades. Nele apresenta-se o nosso objeto de análise, apresentada nas coxias de um 

serviço de atendimento à pessoa em situação de violência sexual e sendo repetidamente 

exibida: sob os olhares de um grupo de profissionais, comumente três a cinco deles por 

vez, em uma pequena sala de urgência, somando-se aos olhares de familiares e 

conselheiros tutelares, diante de uma revelação da adolescente. Com a pecha de vítima de 

violência sexual, a adolescente menor de catorze anos relata (ou tenta exercer alguma 

resistência silenciando-se) as suas primeiras experiências sexuais compreendidas pelos 

outros como violência, ainda que tenham sido sob seu consentimento, ainda que por sua 

iniciativa, mesmo que tenha utilizado medidas de auto-cuidado para evitar doenças 

sexualmente transmissíveis ou gravidez indesejada, ainda que não tenha pedido para ser 

examinada, mesmo que não tenha escolhido ir até lá, será convencida, examinada, 

reexaminada em data próxima, medicada, perscrutada, analisada, e por fim, regulada, por 

um conjunto de práticas cada vez mais aperfeiçoadas de controle de sua sexualidade. O(a) 

parceiro(a) receberá o título de agressor(a), mesmo que não tenha forçado a adolescente 

a praticar algo que não queira, ainda que possuam idades aproximadas ou que não tenha 

tido a intenção de fazer algo que a denegrisse. Título dado institucionalmente por uma 

gama de estabelecimentos de saúde, da Justiça, Conselho Tutelar, da Assistência Social 

etc. e saberes diversos, por uma esteira institucional produtora de mecanismos auto-

confirmadores da titulação ao binômio vítima-agressor.  

Nesse sentido, faz-se necessário nos interrogar quais seriam mais frequentes: 

os registros de abuso perpetrado contra essas adolescentes menores de catorze anos (leia-

se entre doze e treze anos) e um oferecimento, como contraponto, de proteção por parte 

do aparelhamento institucional ou a submissão das mesmas ao jugo perscrutador do 

estado, no atravessamento da saúde-justiça, silenciando seus desejos? É possível que 

justamente um serviço de saúde, amplamente divulgado como um espaço de referência 

ao enfrentamento de violência sexual, possa tornar-se, em algum momento, um produtor 

daquilo que publiciza ser seu maior inimigo: um agressor, e mais especificamente, contra 

as adolescentes que afirmam terem tido sua iniciação sexual antes do período legalmente 

permitido? 

Conhecer e entender essa brecha inquietante, a partir da pesquisa, requeria 

pôr em análise também as minhas implicações enquanto militante e profissional do 

serviço. Toda essa trama institucional complexa poderia ser recrudescida, o que nesse 
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percurso fui tentando despertencer e desconstruir todo o roteiro com o qual me envolvi e 

fui envolvida, como profissional da Psicologia. 

Para isso, as primeiras tentativas de despertencimento a essa lógica foram 

tecidas a partir da apresentação do campo de pesquisa e posterior discussão teórica 

referente a pluralidades da noção de História, que será aqui tão caro para ventilar como 

marco iniciador. Além disso, servirá para pôr em questão outros conceitos, com a 

contribuição do pensamento foucaultiano, como de poder e violência (capítulo 1). 

Para nos aquecer às discussões sobre outras cenas, como a descrita acima, 

utilizarei a concepção de contra-memória, recurso conceitual de Larrosa e Skliar (2001) 

que contrapõe-se à ideia de memória linear, reprodutora, causal e previsível, a ser 

discorrido mais adiante no corpo do texto, com o intuito de questionar o presente. 

Também será discorrido sobre questões de método da pesquisa, na tentativa de realizar 

algumas queimas metodológicas e em conjunto com a análise de implicações, a partir das 

contribuições da análise institucional (capítulo 2). 

Seguiremos, então, a conhecer historicamente diversos modos de lidar com 

situações de violência sexual, bem como a descrição de nosso campo de estudo. Adiante, 

chegaremos a cinco cenas de adolescentes de doze e treze anos que aqui serão relatadas 

como frequentemente produzidas nesse terreno de um serviço institucionalizado, no 

tocante à saúde à pessoa em situação de violência sexual (capítulo 3). 

Fecharemos com a análise da possibilidade de recrudescimento desses 

discursos, sinalizada pelo tripé Ministério da Justiça, Ministério da Saúde e Secretaria de 

Políticas para as Mulheres, a partir de um de projeto de Norma Técnica para implantação 

da coleta e armazenamento de vestígios criminais para prova de violência sexual. Tal 

documento foi exposto em um curso destinado a profissionais de serviços de urgência e 

emergência de referência em atenção à pessoa em situação de violência sexual, de 

hospitais universitários e de institutos de medicina-legal, no ano de 2014. Esse projeto 

vem como uma grande onda de modos de lidar com a violência sexual reconhecidos 

institucionalmente, a fazer submergir quaisquer outras espécies de atuações profissionais 

(capítulo 4). E, por fim, teceremos as considerações que forem possíveis de serem 

finalizadas. 

Transversalmente às temáticas acima, ao longo do texto marca-se o relato de 

despertencer do papel da pesquisadora-militante, partindo de um inquietar-se diante do 

palco de verdades emitidas e reforçadas ali, em especial às adolescentes menores de 

catorze anos, que são consideradas judicialmente como incapazes de escolher sobre sua 
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iniciação sexual. Despertencer, sobretudo, a partir de um relato de contra-memórias 

acerca de algumas experiências que ocorreram, no período de cinco anos, enquanto me 

encontrava ainda no papel de psicóloga nesse serviço.  

Outro fator importante nesse trabalho é o de entremear-se com trechos 

poéticos e compostos por pinturas, em cada capítulo, como um recurso estético nessa 

tentativa não só de integrar pesquisa e arte, mas sobretudo de escrita com não-escrita, 

articulações acadêmicas com inspirações artísticas, sensações com leituras, 

pertencimentos e despertencimentos nessa trajetória da pesquisa.  

Cada capítulo foi criado na tentativa de diálogo entre fragmentos: uma parte 

em estruturação escrita, outra em expressão artística; uma como militante, outra como 

pesquisadora; uma que analisa por dentro a instituição (ainda como profissional), outra 

que analisa por fora (após pedido de exoneração); uma no campo da clínica, outra na área 

na área sócio-institucional. Além disso, foi conferido metaforicamente cada capítulo a um 

elemento: ar, fogo, terra e água, nessa intenção de dar liga, amalgamar, enfim, todo esse 

mosaico de intenções.  

E assim abrem-se as cortinas desse percurso na tentativa de compreender esse 

caminho de pesquisa. 
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1. HISTORI-ARES 
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“Eu crio, / Eu não sou criado. 

Eu bendigo, / Eu não sou bendito. 

Eu consolo, / Eu não sou consolado. 

Eu envio, / Eu não sou enviado. 

Eu ajoelho, / Eu não sou ajoelhado” 

(MORENO, 1992; p. 99). 

 

 

O excerto do poema acima serve como inspiração à importância de analisar e 

posicionar-se, mesmo frente às produções institucionais que apontam para todo um 

roteiro pré-formatado de onde se deve ir, quando parar, onde a estrada for interrompida 

ou onde não se é permitido questionar sobre as retas e curvas, dos conflitos institucionais. 

Caminha-se mesmo assim, em terreno árido, por meio do mapa de demarcação de um 

serviço em saúde que se pretende “atendimento especializado a pessoas em situação de 

violência sexual”. 

Além disso, os versos indicam um modo diverso do usual de utilizar os 

verbos, por meio do eu literário que se coloca na voz ativa, mesmo que comumente sejam 

conjugados, de modo passivo, afirmando seu contraste. Se pudéssemos criar 

continuidades para o poema acima, poderíamos dizer, acrescentando outras afirmações 

nas vozes ativa e passiva, como: “eu escrevo e sou escrito. Eu instituo e sou instituído. 

Eu historio e sou historiado”.  

Assim como essa forma distinta de conjugar tais verbos, falaremos de uma 

noção distinta de História. Aqui serão alocados os indicativos das implicações com o 

campo, pela via das histórias do local e do percurso de pesquisa para melhor compreender 

o funcionamento do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (SAVVS), 

bem como a minha atuação ali nos papeis de estudante de graduação em Psicologia, 

psicóloga e finalmente, pesquisadora.  

Em seguida, dobraremos no caminho e pensaremos as problematizações sobre 

as noções de história, que foi o conceito disparador para que eu seguisse no percurso de 

questionamentos sobre outras concepções de poder e violência. Neste capítulo, com ares 

de ampliar conceitos, em conjunto com a pintura que faz a abertura, tem-se o intuito de 

coser imagem artística do elemento ar com a escrita acadêmica, como se ventilássemos 

historizações, poemas, conceitos, implicações, percursos. Com tais contribuições 

híbridas, dá-se esteticamente como em uma espécie de sopro de início ou brisa, 

sinalizando minha entrada e implicações iniciais no campo de pesquisa. 
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Via historiante, rua historicizante 

Talvez um beco-historiarte, 

brincante de histori-ares. 

 

 

1.1. Via historiante, rua-historicizante 

 

Este trabalho não só vem de uma experiência como psicóloga clínica em um 

serviço de saúde que atende pessoas em situação de violência sexual, mas de uma 

trajetória desde o final da graduação até o momento, em um período de quase dez anos. 

Tais questionamentos foram fomentados a partir da atuação, em 2006, por um grupo de 

pesquisa, em um estágio institucional curricular em Psicologia, em que a pergunta inicial 

foi de como as mulheres que passaram por situação de violência doméstica chegam aos 

serviços de saúde, se com sua queixa claramente exposta ou a partir de sintomas outros 

que poderiam mascarar as violências, e de como elas eram identificadas, assistidas pelos 

serviços de atenção básica, se eram encaminhadas, etc. 

A partir da temática delimitada, o grupo de estágio conseguiu acesso e 

autorização da organização para a entrada no serviço de saúde voltado para o atendimento 

específico às pessoas em situação de violência sexual, inaugurado em 2004, o qual 

funcionava em uma maternidade de referência (atualmente extinta) em gestação de alto 

risco do Estado. Para melhor distinção, chamarei de “1ª Maternidade”, onde o serviço 

esteve alocado até o final de 2007, para distingui-la de “2ª Maternidade”, onde a unidade 

está até o momento, em outro prédio e bairro, com nomeação distinta, apesar de dispor 

dos recursos humanos e materiais do primeiro estabelecimento de saúde. 

A partir da autorização de inserção no campo, em 2006, foram coletados 

dados quantitativos, na tentativa de construir um perfil sócio-econômico dos atendidos 

ali, bem como identificar a relação da vítima com o agressor (desconhecida ou conhecida) 

e características do(s) episódio(s) de violência sexual, além de dados qualitativos, em 

referência aos relatos dos profissionais na época de como essas pessoas chegavam à 

unidade de referência. 

O que encontramos, na verdade, foi um projeto de atendimento 

multiprofissional, e não um programa de saúde, o que deu um caráter provisório às 

características iniciais do setor. Havia uma equipe clínica (corpo médico, psicológico e 

de enfermagem) exclusiva para a atenção em saúde. Também existiam orientação jurídica 

e busca-ativa com transporte em domicílio, para oferta de algum desses serviços caso a 
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paciente expusesse alguma dificuldade (financeira ou em virtude de sequelas decorrentes 

da violência) em deslocar-se para os atendimentos, conforme relatos de trabalhadores da 

unidade no período da pesquisa.  

Na 1ª maternidade, para se ter acesso ao serviço era necessário entrar por uma 

via alternativa à entrada principal, onde havia um portão com um agente de segurança, 

para a entrada de pacientes do setor, bem como de mães cujos recém-nascidos estavam 

em uma ala específica de bebês de baixo peso. Logo, as mulheres que estavam internadas 

há meses com seus bebês descobriam que por aquele portão passavam pessoas que 

buscavam assistência em saúde, devido a agravos decorrentes de violência sexual. 

Quanto ao acompanhamento de psicologia, houve um aumento dos 

atendimentos de referência estadual, na época, ocasionando posteriormente a contratação 

temporária de psicólogos para tal serviço, o que acarretou também uma rotatividade 

profissional.  

O espaço onde funcionava esse projeto, na 1ª maternidade, era composto por 

um corredor arrodeado por salas dos profissionais (psicólogos, médica plantonista e da 

coordenação) exclusivos ao serviço com os respectivos prontuários em uso, e ao final do 

corredor, o arquivo morto dos prontuários. Contava também com uma pequena recepção 

próxima, onde ali aguardavam todos aqueles a serem atendidos de modo ambulatorial, 

seja o de acompanhamento pós-hospitalar pediátrico de baixo peso, seja o de pessoas em 

situação de violência sexual. 

Com a mudança político-partidária do governo estadual, em 2007, houve a 

extinção desse programa de assistência mais amplo, restringindo-se o funcionamento do 

setor à equipe de saúde na mesma maternidade de alto risco, desarticulando a orientação 

jurídica e o transporte. Foi nomeado, então, como “Serviço de Atendimento às Vítimas 

de Violência Sexual” (SAVVS). Entretanto, seja por resistência dos profissionais da 

maternidade às mudanças político-partidárias e organizacionais ou como um cuidado para 

não estigmatizar as pessoas que procuravam o “Serviço” (no processo de distinguir, na 

recepção da urgência, quem era paciente da maternidade de alto risco e quem estava ali 

em busca de um atendimento em saúde devido à situação de violência sexual), continuou-

se não-oficialmente a chamar de “Projeto”, na presença dos pacientes e dos colegas 

profissionais de saúde. Já na presença de gestores, políticos e da imprensa, como em 

documentos oficiais e prontuários, chamava-se pelo nome completo: o “Serviço de 

Atendimento às Vítimas de Violência Sexual”. 
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Além disso, com a extinção da 1ª maternidade, a inauguração da 2ª 

maternidade, também especializada em gestação de alto risco, em outro bairro e a 

transferência de recursos materiais e humanos para o novo prédio, a unidade de referência 

teve de readequar-se. De acordo com informações dos profissionais do SAVVS, já na 2ª 

maternidade onde o serviço está localizado atualmente, a gestão do equipamento “se 

esqueceu” (sic) de delimitar um espaço para a continuidade do funcionamento do serviço 

de violência sexual, cabendo só atendimentos obstétricos e neonatais.  

Como não foi realizada a adequação dos espaços para todos os serviços da 1ª 

funcionarem na 2ª maternidade, na antiga ainda permaneceram um ambulatório pediátrico 

para acompanhamento pós-hospitalar de bebês de alto risco e o “Projeto”. Já que no 

espaço da 1ª não mais funcionaria serviços hospitalares de urgência e emergência, o 

atendimento de saúde às pessoas em situação de violência sexual seria o único que 

prestaria serviço plantonista durante 24 horas, ou seja, lá estariam um(a) médico(a) 

plantonista e um ou dois seguranças. Foi que então, de acordo com relatos dos próprios 

profissionais da equipe do SAVVS que trabalharam nesse período, diante da inviabilidade 

de manter a segurança do(a) plantonista e dos usuários que buscariam atendimento 

(porque à noite a rua próxima ficava erma e mal iluminada) decidiram instalar-se na 2ª 

maternidade. Os próprios profissionais decidiram e levaram algumas mobílias de 

tamanho pequeno e materiais de escritório em veículos particulares, instalando-se em uma 

sala na área da urgência e avisando à gestão e colegas: “olha, a partir de hoje, nesta sala 

funcionará a violência”.  

Quanto ao serviço de psicologia, não houve a articulação para tentativa de 

assegurar um espaço exclusivo para os atendimentos psicológicos clínicos na 2ª 

maternidade, assim, como havia na 1ª, para a garantia de que o atendimento da equipe 

multiprofissional acontecesse todo em um mesmo espaço para facilitar o acesso do 

usuário aos serviços e o diálogo com os demais integrantes da equipe de saúde. 

Permanece, assim, até a atualidade. Apesar disso, houve tentativas de adequações minha 

e de outras psicólogas que já trabalharam no SAVVS de atender, pelo menos, alguns 

turnos na 1ª maternidade (onde havia sala com materiais lúdicos para atendimento 

psicológico para crianças), e em outros, na 2ª (onde estava boa parte da equipe). 

Entretanto, por vezes, trazia confusão ao usuário ou dificultava o acesso, pois deslocar-

se para o outro bairro, muitas vezes, dava a entender que o atendimento psicólogo era 

mais um outro item do longo aparelhamento institucional que a pessoa nessa situação 

deveria percorrer, e não fazendo parte de um mesmo acompanhamento da saúde.  
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Como é que o único lugar do Estado de Sergipe que oferecia atendimento 

específico a pessoas que sofriam violência sexual não poderia funcionar integrado? Ou 

mais: como é que uma unidade de referência foi “esquecida” na estruturação da 2ª 

maternidade? Será que esse “ato falho institucional” estaria atrelado a uma invisibilidade 

do ambulatório, por parte da gestão, frente a requerer uma maior importância aos 

atendimentos às gestantes de alto risco e pediátricos de baixo peso? Haveria uma 

invisibilidade do serviço por não valorizarem a pessoa em situação de violência sexual? 

Haveria uma invisibilidade, devido a determinadas práticas no “Projeto”, como a 

administração de pílula de emergência (conhecida também como “pílula do dia seguinte”) 

ou a interrupção de gestação prevista em lei? Ou justamente por ser bem visíveis na lógica 

institucional que havia ali a realização de tais procedimentos que teve sua transferência 

comprometida para o novo espaço? 

Outro fator intrigante é que em site1da internet referente à fundação que gere 

a atual maternidade, não consta o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual 

como um dos serviços ali prestados.  

A partir de minha entrada, em 2010, como psicóloga concursada em uma 

fundação hospitalar do Estado de Sergipe, lotada nesse serviço, tornei-me a única 

psicóloga de referência do ambulatório, durante cinco anos, realizando acompanhamento 

psicológico clínico, seja com atendimentos previamente marcados com usuários que já 

haviam tido a primeira consulta com o(a) médico(a) plantonista, ou participando, com a 

equipe, do acolhimento daqueles que ali chegavam de urgência.  

Tal serviço era composto por oito médicos plantonistas, especializados em 

Ginecologia e Obstetrícia, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem, com escala 

exclusiva para atendimento nesse ambulatório. Com isso, a pessoa que lá chegasse para 

ser atendida, comumente deveria ser acompanhada por um período de 6 meses, pelo 

mesmo médico que fez sua primeira consulta, para evitar que o usuário repetisse 

informações a cada retorno que fizesse. 

Os médicos ginecologistas eram considerados a porta de entrada do serviço, 

além da recepção. Eram eles que preenchiam o prontuário e eram os únicos que ofertavam 

atendimento 24h, como a própria equipe de médicos e de enfermagem explicava: “a 

violência sexual não tem hora para acontecer”. Quando havia chegada de novo usuário 

                                                             

1 http://www.fhs.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=475 
(FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE, 2011. Acessado em 13/02/2016. 
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ao serviço no período noturno, ou fins de semana e feriados, era solicitado apoio da equipe 

de enfermagem que atendia as gestantes de alto risco, no setor de Admissão, ou seja, na 

urgência da maternidade. 

Não há uma regra sobre quais devem ser os primeiros profissionais que 

atendem a pessoa em situação de violência sexual nesse tipo de serviço. Em Sergipe, são 

os médicos que primeiro avaliam, assim como também descrevem Paludo e Shirò (2012), 

podendo os médicos e os psicólogos realizarem um atendimento em conjunto. 

Contudo, na literatura, não há uniformidade acerca desse critério de qual o 

profissional seria a “porta de entrada”. Há citação de que são os psicólogos os 

profissionais que primeiro devem realizar essa escuta inicial, os quais em seguida 

encaminhariam para os médicos (KURY et al., 2015). Outros autores entendem que a 

equipe de enfermagem é a categoria que está melhor preparada para esse tipo de serviço 

(MORAIS et al, 2010; MATTAR et al, 2007; FAÚNDES et al, 2006). Também há em 

alguns estabelecimentos de saúde no país, que após a chegada na recepção, o(a) usuário(a) 

do serviço deverá ter seu atendimento realizado preferencialmente pela Assistente Social, 

a não ser em casos de necessidade de atendimento médico imediato. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RECIFE, 2005). 

O SAVVS estava localizado no setor de Admissão da 2ª maternidade de alto 

risco, a qual era gerida por uma fundação, submetida ao governo estadual. Enquanto que 

na antiga maternidade, o setor era subordinado à gestão local, a qual era um órgão da 

Secretaria de Estado da Saúde. Em termos práticos, houve um acréscimo de diversos 

gestores intermediários entre o serviço e o Estado, complexificando a malha burocrática. 

Certa vez, como exemplo, foi computado por colegas que um simples convite para 

participação em Seminário sobre a área que fosse remetido pela Secretaria passava por, 

no mínimo, dez gestores até chegar ao SAVVS. 

Para o usuário ter acesso ao acompanhamento multiprofissional, não 

necessitava de encaminhamento, justamente por caracterizar-se como um serviço de 

“porta aberta”. No entanto, geralmente o usuário que ali chegava não sabia previamente 

da existência de um estabelecimento da saúde que fizesse o acolhimento à população em 

situação de violência sexual, recorrendo antes a alguma outra instituição do fluxo: seja a 

delegacia, os Conselhos Tutelares, o Instituto Médico-Legal, etc., para só então ser 

encaminhado. 

Ao chegar na recepção da maternidade, viam-se diversas gestantes e 

acompanhantes no aguardo para atendimento, familiares esperando para visitar recém-
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nascidos ou pessoas ansiando por notícias de parturientes no centro obstétrico (centro 

cirúrgico). As recepcionistas eram informadas acerca do SAVVS, chamando o público de 

“paciente do Projeto”, preenchendo uma ficha de cadastro e avisando aos profissionais 

que havia chegado para atendimento de “1ª vez” (atendimento inicial e de urgência) ou 

de “retorno” (consultas de acompanhamento).  

Algum profissional do SAVVS ou da equipe de enfermagem da Admissão 

levava o usuário até a sala de atendimento, passando diretamente pela porta mais larga, a 

mesma onde passavam os profissionais e havia o fluxo de macas com as gestantes. Isso 

por si só já chamava a atenção das pessoas presentes na recepção, porque a gestante que 

ali buscasse atendimento entrava inicialmente em uma porta comum, onde passava por 

uma consulta de enfermagem (com o estabelecimento da classificação de risco) antes de 

ser atendida pelo médico e ter acesso às dependências internas da urgência. 

Além do mais, por diversas vezes, tanto as gestantes em aguardo para 

atendimento na recepção, como familiares, intrigavam-se com a entrada ali de pessoas de 

todas as idades, em especial de crianças e adolescentes de ambos os sexos. Em geral, 

muitas crianças eram trazidas por Conselheiros Tutelares uniformizados, o que também 

chamava atenção para quem soubesse do funcionamento do SAVVS na Maternidade ou, 

no mínimo, estranhavam aqueles que nada soubessem. Conselheiros Tutelares de alguns 

municípios vestiam, inclusive, farda de cor preta, com nome em letras garrafais em branco 

ou laranja, com aspecto semelhante a fardamentos policiais. Todo um modo de 

apresentar-se que indicava ali uma situação, no mínimo, de alerta ou de perigo. 

Até chegar à sala do SAVVS, passava-se por um balcão de enfermagem e por 

cadeiras onde gestantes que haviam sido atendidas pela pré-consulta de enfermagem 

aguardavam o atendimento médico ou aquelas que já estavam recebendo medicamentos 

(soros, comprimidos, etc.). Enquanto passava por ali, o usuário do serviço era submetido 

a diversos pares de olhos conforme distanciava-se do perfil usual de uma maternidade. 

Outro detalhe: nessa urgência dificilmente entravam acompanhantes ou visitantes do sexo 

masculino para as gestantes, o que dava mais destaque quando meninos ou adolescentes 

do sexo masculino eram admitidos. 

O(a) usuário(a) passava por espaço da urgência, sendo visto pela equipe de 

enfermagem e gestantes, como também ouvia e via gestantes gritando com contrações ou 

queixando-se de dores. Quando a urgência lotava, era comum ver macas e poltronas 

encostadas uma a uma com mulheres de batas e alguns biombos espalhados, além da 

correria de profissionais usando jalecos para lá e para cá.  
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Nada havia na porta que identificasse o SAVVS. Dentro havia uma mesa, 

uma maca para exame ginecológico, uma pia, dois armários para guarda de arquivamento 

de prontuário e de medicamentos, três cadeiras e alguns cartazes informativos sobre a 

realização de denúncias à violência sexual.  

Essa é uma das histórias possíveis de serem narradas acerca do serviço. Não 

a oficial, mas a que foi produzida nesses meus encontros com ele, nos diversos papeis, 

inclusive o de pesquisadora. As várias noções sobre História, que teceremos a seguir, 

tornam-se o primeiro recurso utilizado para instigar a pesquisa desse trajetória e como as 

violências às adolescentes podem ser problematizadas, ventilando inquietações e 

questionamentos.  

 

1.2.Talvez um beco-historiante 

 

No início do século XX, a concepção predominante de história como 

biográfica, factual, linear, descritiva, narrativa e monumentalista, foi cada vez mais sendo 

colocada em xeque, em uma tentativa de distanciar-se da historiografia do século XIX, 

considerando a mais antiga como uma História Monumental (RUST, 2011). 

História dos grandes feitos, das longas narrativas, do herói-rei, a Grande 

História. Essa visão traz o ideal de homem e seu tempo como imutáveis, regidos por uma 

lógica de identidade fixada. Foucault (2005), a partir de uma crítica nietzschiana, remete 

à necessidade de inserir o descontínuo nos estudos daquilo que concebe como história 

“efetiva”, que 

 

(...) se distingue daquela dos historiadores pelo fato de que ela não se apoia em 

nenhuma constância: nada no homem – nem mesmo seu corpo – é bastante 

fixo para compreender outros homens e se reconhecer neles. (...). Saber, 

mesmo na ordem histórica, não significa “reencontrar” e sobretudo não 
significa “reencontrar-nos” (FOUCAULT, 2005, p. 27). 

 

O que Rust (2011) chama de História Monumental, Foucault (2005) chama 

de História dos historiadores, opondo-se a uma história efetiva. Hobsbawn (1998) 

também vai na mesma direção dessa crítica, entendendo que durante o século XIX era 

emblemática uma historiografia, na qual eram realizadas apenas narrativas cronológicas, 

ou melhor, uma História no singular. 

Para Febvre (1977), a história teve pactuação com a psicologia para tal 

concepção imutável de homem ao longo da trajetória de pensamento científico, pois 
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enquanto a história debruçava-se nos grandes eventos, a psicologia coletiva realizava 

estudos sobre as massas; e correlativamente, quando a primeira analisava as grandes 

personalidades históricas, a segunda realizava pesquisas sobre o funcionamento do 

indivíduo. Era assim o binômio indivíduo-sociedade como marcadamente prevalente 

nesses dois campos do conhecimento. 

É importante demarcar esse imbricamento homem e sociedade, pois fazê-lo, 

bem como afirmar a relação entre a psicologia e a política, é considerar que esses 

territórios produzidos historicamente não são opostos, mas que se atravessam e se 

constituem, falando, assim, de uma relação com o tempo-acontecimento, sempre 

provisória e múltipla, produção de devires, de vir-a-ser, de fluxos mutantes. (COIMBRA; 

LEITÃO, 2009) 

Baremblitt (2002) traz contribuições pertinentes para a discussão 

distinguindo as noções de historiografia e história. Considera a primeira como sendo o 

registro dos fatos históricos em uma versão que foi conservada e publicada, coincidente 

com os interesses do Estado, das classes dominantes, do instituído e do organizado, que 

têm recursos para resgatar e promover estes documentos. Enquanto o historiar constitui-

se como um processo de conhecimento que pretende reconstruir os acontecimentos no 

tempo. Essa perspectiva de demarcar a diferenciação entre as duas noções, portanto, tem 

como intuito que qualquer reconstrução, qualquer registro precisa necessariamente incluir 

os desejos, os interesses, as tendências de quem faz História. (BAREMBLITT, 2002) 

A noção de historiografia aproxima-se do que identificamos por pesquisa da 

origem. Conforme Foucault (2005), Nietzsche recusava a pesquisa da origem, como a 

história clássica ou a que os historiadores empreendiam. Esta visava debruçar-se sobre a 

essência exata da coisa, tendo sua identidade recolhida em si mesma, em sua forma 

imóvel e anterior a tudo o que é externo, acidental, sucessivo. Corresponde a uma análise 

com promoção de depurar as circunstâncias, buscar a identidade primeira.  

É preciso descartar esse modo de fazer pesquisa, pois, para Foucault (2005, 

p.18), a origem está “(...) sempre antes da queda, antes do corpo, antes do mundo e do 

tempo; ela está do lado dos deuses, e para narrá-la se canta sempre uma teogonia”. Eis 

uma produção em prol da epistemologia, como análise de forças hegemônicas, pactuada 

com uma pesquisa histórica em busca de patamares correspondentes às grandes Idades 

(Pré-Idade, Antiga, Média, Moderna e Contemporânea). 
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Um exemplo dessa concepção de origem, tem como raiz-principal o discurso 

implantado pelo Cristianismo, que funda a unicidade, pela via transcendental, como 

ordem de explicação para os discursos hegemônicos.  

 

Se eu tivesse de resumir que na religião cristã escandalizava os pagãos, diria 

que era a pretensão de ser a única (...) Em compensação, o que desconcertava 

os pagãos era que essa religião parecia implicar o ser humano inteiro, corpo, 

alma, espírito, e não apenas o cidadão, como era costume desde sempre. 

(JERPHAGNON, 2011, p. 26). 

 

A crítica à pesquisa pela origem poderia colaborar para o distanciamento dos 

tentáculos do cristianismo na produção do conhecimento contemporâneo, que não se 

fundamente mais em unicidade, em um alicerce primeiro, essencial, original e sagrado 

das coisas. Mira-se aqui, pelo contrário, em uma produção em prol de uma epistemologia 

vista como análise da pluralidade de forças em jogo.  

A pesquisa na história que preza o uno está relacionada com a própria cultura 

ocidental moderna, em que marca a difícil experiência da alteridade. Para Certeau (1982), 

na historiografia, está evidente esse aspecto em que a inteligibilidade se instaura na 

relação com o outro, na tentativa de modificar esse “outro”, que pode ser: o selvagem, o 

passado, o povo, o louco, a criança, o terceiro mundo. E na nossa pesquisa: a adolescente 

supostamente vítima de violência sexual.   

A perspectiva de controle e normatização do outro condiz com as 

metodologias e objetivos do pensar científico moderno. O problema está em um modo de 

historicismo que o Ocidente pensou historicamente como seu destino. Esse modo de 

conhecer o mundo tendo em vista uma concepção totalizante, estruturante, linear, avesso 

à alteridade contrapõe-se a uma epistème como espaço de dispersão, que trata em geral 

de investigação colocando os desvios, as distâncias, as oposições, as diferenças, as 

relações dos múltiplos discursos científicos. (FOUCAULT, 1968). 

Tal entendimento versava que a partir da mente poder-se-ia conhecer tudo ao 

redor durante o percurso, que ela poderia espelhar a amplitude da paisagem, abranger 

todo o horizonte. Joga-se fora essa pretensão epistemológica de amplificar visões. Logo, 

não há lentes a serem usadas para uma super-visão, em prol de uma busca incessante das 

profundidades. Os vidros dessas lentes já foram estilhaçados, deixados a esmo e pisados 

ao ir embora. Restam os fragmentos, que podem ser reaproveitados, não para recompor 

uma visão una, mas para dar a ideia caleidoscópica do que é extraviar-se na pesquisa. 
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Foucault (2014), que nos impulsiona nesse percurso para diversas direções e 

fragmentos, denuncia a chamada “história assassinada”, essa estrutura imóvel, com seu 

sistema fechado, propondo com essa crítica, na verdade, a abertura viva da história, com 

suas descontinuidades, ali mesmo no jogo das diferenças. 

Assim, a história deveria ser algo próximo a uma arqueologia, a qual procura 

estabelecer a constituição dos saberes privilegiando as interrelações discursivas e sua 

articulação com as instituições (MACHADO, 2005). 

Por mais que se pareça paradoxal, tais discussões históricas aqui são 

suscitadas justamente para demarcar um interesse real no presente. Para isso, o 

pensamento de Larrosa e Skliar (2001) propõe o conceito de contra-memória, que 

corresponde a “(...) ficcionar o passado, (...) para nos dotarmos de uma contra-memória, 

de uma memória que não confirma o presente, mas que o inquieta; que não nos enraíza 

no presente, mas que nos separa dele” (LARROSA; SKLIAR, 2001, p. 7). 

Antes porém, é necessário burilar e distanciar-se daquilo que não corresponde 

a uma contra-memória, excluindo três possíveis tons a que lhe poderiam ser erroneamente 

conferidas: o elegíaco, o épico e o clássico. Não se quer essa compreensão de contra-

memória, no que poderia se dizer metaforicamente, em tons pardos, como seria a cor de 

um tom elegíaco, trazendo percepções de perda e lamento para a discussão acerca do 

presente e de um passado de outrora. Não se coloriria de imagens ufanistas, no tom épico, 

de um entusiasmo requerendo um modo de ser e de fazer universal (ou poderia dizer, 

militante). Nem serão descritas em cores pastéis, um tom clássico, buscando uma ordem, 

um reformismo das práticas e de pensamento. Alia-se, ao contrário, ao tom caótico, 

fazendo referência à perplexidade frente ao presente e à história. O incompreensível do 

que somos nos mostra disperso e confuso, desordenado, desafinado, em um murmúrio 

desconcertado e desconcertante, feito de dissonâncias, de fragmentos, de 

descontinuidades, de silêncios, de casualidades, de ruídos. (LARROSA; SKLIAR, 2001). 

Diante desse caleidoscópio de concepções de História, como campo 

estratégico de produção de unicidades ou pluralidade, de origem ou proveniências, de 

forças instituídas e instituintes, de memória e contra-memórias, enfim, de manutenção ou 

ruptura de discursos, pode-se dizer que 

 

(...) existem “histórias” – multiplicidades econômicas, culturais, ideológicas, 

do desejo, da afetividade, da vontade, histórias raciais, histórias das gerações. 

Cada uma delas transcorre num tempo próprio que não se pode uniformizar, 

que não se pode totalizar, globalizar em um tempo único; de modo que não se 

pode estudar uma época como se essa época fosse um corte transversal, que se 
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faz num único fluxo da História, como se faria no fluxo de um rio. (...) Mas 

isso não significa que este seja o único tempo em que se transcorreram todos 

os processos. Quer dizer, os processos que constituem a História são processos 

policronológicos, (...). (BAREMBLITT, 2002, p. 38). 

 

Dentro da policronologia da História, Baremblitt (2002) concebe ainda que o 

que se repete na História, na verdade, é a diferença, é o acaso, o inesperado, o 

acontecimento, o imprevisível, o aleatório. Na trilha dessas discussões, será preferível 

utilizar a ideia de História aqui como múltipla, polifônica. Por isso mesmo, será referida, 

a partir de então, neste trabalho, estrategicamente, como Histórias, no plural.  

Por isso, utilizam-se Historias como o primeiro conceito que inspirará à 

compreensão e à pesquisa de demais concepções foucaultianas também de modo plural, 

em destaque para os de poder e violência. 

 

1.3. Brincante de histori-ares 

 

Não dá para referenciar Histórias e produção de saberes, para Foucault, sem 

ligar necessariamente às relações de poder, pois o fundamento da análise, para o filósofo 

francês, é a ideia de que saber e poder se implicam mutuamente (MACHADO, 2005). 

Nesse sentido, é possível falar em genealogia, a qual corresponde a uma 

forma de história que dê conta da constituição dos saberes, dos discursos, dos domínios 

de objeto, etc., sem ter que se referir a um sujeito, seja ele transcendente com relação ao 

campo de acontecimentos, seja perseguindo sua identidade vazia ao longo da história 

(FOUCAULT, 2005). 

Por implicar que esses discursos devem estar mergulhados no caldo das 

relações de poder, é preciso conceber de que poder está se falando. O poder não está 

localizado de modo central, ou melhor, não se pode falar em um espaço onde há ou não 

há poder, para o pensamento foucaultiano. Não é uma instituição ou estrutura, mas uma 

situação estratégica complexa numa sociedade determinada. (FOUCAULT, 1988). 

Além disso, o poder pode se manifestar de duas maneiras distintas: uma 

negativa, mais largamente entendida, que exerce de modo repressivo, em geral por 

aparelhos de Estado, como modo de intervenção básico para com os cidadãos; e uma 

positiva, que produz discursos, modos de dizer e de existir. É essa positividade que 

colabora para que o poder se mantenha, que seja aceito, produza coisas, induza ao prazer, 

forme saberes, produza discursos (FOUCAULT, 2005). 
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É importante lembrar que as relações de poder não estão restritas ao âmbito 

político do Estado, mas aparece em uma teia de circunstâncias: 

 

O poder não opera em um único lugar, mas em lugares múltiplos: a família, a 

vida sexual, a maneira como se trata os loucos, a exclusão dos homossexuais, 

as relações entre os homens e as mulheres... todas essas relações são relações 

políticas. Só podemos mudar a sociedade sob a condição de mudar essas 

relações. (FOUCAULT, 2003, p. 262) 

  

Tais relações de poder podem ser modificadas, justamente por se constituírem 

no jogo de forças e na possibilidade do exercício da liberdade. Ao contrário da 

transcendentalidade, do uno, do linear, as relações de poder possuem caráter imanente, 

ou melhor, “(...) são os efeitos imediatos das partilhas, desigualdade e desequilíbrios que 

se produzem nas mesmas e, reciprocamente, são as condições internas destas 

diferenciações.” (FOUCAULT, 1988, p.90) 

Vê-se aí uma consonância com a concepção de poder, por parte de Hannah 

Arendt, que não o compreendia como algo estrutural, superior, longínquo, mas como uma 

habilidade intrinsecamente humana não apenas para agir, mas agir em concerto. Logo, 

não é propriedade de um indivíduo, mas se exerce, sempre na relação, em conjunto 

(ARENDT, 2011). 

Compreender esse poder como um “agir em concerto” traz no bojo uma bela 

metáfora dos instrumentos musicais em concerto, onde assim como as pessoas possuem 

cada uma suas singularidades, os instrumentos possuem cada um sua diversidade de tons, 

escala musical e volume. Com suas funções específicos para o conjunto, articulam-se em 

um todo, em um arranjo dinâmico, em que por vezes ainda que um instrumento possa 

sobressair-se a um outro, ainda se vê uma articulação em prol de uma mesma composição. 

Em Hannah Arendt, falar de um poder não violento é redundante. Para ela, 

poder e violência são opostos, sendo que a violência aparece justamente onde o poder se 

encontrar em risco. Em geral, esses pólos apresentam-se comumente mesclados. 

Entretanto, considera-se que são dois conceitos inversamente proporcionais, onde ali 

predomina poder, há pouco espaço para a violência, e vice-versa, como em uma escala de 

espectros. A violência, contudo, não é nem um exercício de vigor ou força, já que vigor 

é um atributo individual, e não político, inerente a uma coisa ou a uma pessoa; e força 

corresponde, em uma linguagem biológica, à energia liberada por movimentos físicos ou 

sociais (ARENDT, 2011). 
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Um conceito que se coaduna com o entendimento de poder é a ação, que se 

refere à única atividade exercida diretamente entre os homens, sem a mediação das coisas 

ou da matéria. Corresponde à condição humana da pluralidade, que é condição para toda 

vida política (ARENDT, 2014). 

É na ação que os homens experimentam primeiramente a liberdade no mundo, 

para o pensamento arendtiano. Por isso, a limitação da liberdade tem sido a pré-condição 

para a escravização. Assim, se houvesse uma única verdade do mundo, poder-se-ia dizer 

que não mais existiriam homens em sua infinita pluralidade, habitando a Terra, mas o 

homem no singular, uma espécie com seus exemplares. (ARENDT, 2008). 

É possível afirmar que os conceitos de ação, política e liberdade estão 

intrinsecamente relacionados, já que, no pensamento arendtiano, a pluralidade é o fator 

que permite o exercício da liberdade, somente existindo no espaço público da palavra e 

da ação. (BORGES, 2003). 

É no entre que os homens propiciam as transformações de si e do mundo. É 

o primado da relação, em contraposição à unicidade. É a possibilidade da ação, do 

encontrar-se que traz a possibilidade de mudanças. Em toda parte em que os homens se 

agrupam, seja na vida privada, na social ou na político-pública, surge um espaço que os 

reúne e ao mesmo tempos os separa uns dos outros. (ARENDT, 2002). 

A ação, como produtora de natalidades, possui ainda duas características: a 

irreversibilidade e a imprevisibilidade. Diante da primeira, o homem está diante da 

incapacidade de desfazer o que fez, tendo-lhe para as situações da constrangedora 

irreversibilidade, o poder de perdoar, para recuperar-nos das consequências do agir, ou 

seja, para desfazer atos do passado. Já como o remédio para a imprevisibilidade da ação 

emprega-se o poder de prometer, para instaurar no futuro ilhas de segurança no oceano 

de incertezas. (ARENDT, 2014). 

Esse destaque dado ao poder-violência, à ação arendtiana e à pluralidade 

como condição humana traz marcadamente o intervalo, a brecha, a possibilidade não só 

de produção de verdades dispersas, mas de um entendimento acerca do sujeito, já que a 

“história contínua é o correlato indispensável à função fundadora do sujeito” 

(FOUCAULT, 2014). 

Tomar contato com essas concepções pluralizantes de história, poder, 

violência, ação, etc. foram cruciais para os primeiros desconfortos no trilhar da pesquisa, 

pois lidar com elas predispunha que eu tinha de carcomer noções universalizantes na 

atuação como psicóloga de um serviço de atenção às pessoas em situação de violência 
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sexual. Afinal, para agir de um certo modo como profissional e militante dos direitos das 

crianças e adolescentes, era-me necessário vestir a pecha de defensora de protocolos e 

legislações concernentes à área da saúde e do enfrentamento à violência sexual. Defender 

a letra da lei diante da adolescente supostamente vitimada e família era-me inicialmente 

um recurso a mais que detinha e que se esperava para uma atuação de psicóloga em um 

serviço especializado. 

A multiplicidade de situações que eram remetidas ao serviço como suspeitas 

ou comprovações de violência sexual demandava à equipe profissional de saúde uma 

certa flexibilidade na preponderância de práticas e atuações: fazer perguntas mais gerais 

quando a pessoa a ser atendida estava bastante chorosa, responder a dúvidas sobre 

cuidados com o corpo e a sexualidade, ouvir a história com ou sem os familiares, 

administrar-lhe ou não medicações, procedimentos, tentar traduzir a uma linguagem 

infantil perguntas acerca das violências sofridas, convencer com uma série de argumentos 

da importância da realização de procedimentos da saúde, inclusive bastante dolorosos 

(como a administração de antibióticos, por via intramuscular glúteo) ou com fortes efeitos 

colaterais (como a administração de coquetel de profilaxia da AIDS, que causava 

frequentemente náuseas e vômitos nos usuários de todas as idades), avaliar sobre o desejo 

ou não de interrupção de gestação prevista em lei, tentar interpretar o relato de violência 

por parte de um surdo-mudo não alfabetizado e acompanhado de outro com a mesma 

dificuldade, orientar um rol de cuidados em saúde a pessoas que estavam emocionalmente 

bastante desestabilizadas, etc.  

Tais indicações tornavam-se sem sentido quando a própria pessoa ali trazida 

dizia não ser alguém que tivesse sofrido violência, ou quando a adolescente já negava 

expressamente ter passado por quaisquer circunstâncias onde tenha sido forçada ou 

induzida a algo, mesmo que familiares ou responsáveis insistissem no contrário. Atender 

como psicóloga alguém que trazia falas ou sintomas condizentes com um sofrimento 

psíquico causado por violência sexual tornava-se de certo modo “fácil”, por já trazer 

demanda a um acompanhamento psicológico. Entretanto, quando não assim se 

expressava, ou mais contundentemente, se negava com todas as letras não ser uma “vítima 

de violência sexual” tornou-se para mim uma das maiores dificuldades em lidar 

profissionalmente. 

É possível estar aberto ao outro, dentro de um estabelecimento de saúde cujos 

ares que ali passam são de protocolos e normas de perscrutação, que vem sofrendo 

modificações para se adequar a uma maior judicialização da saúde? É possível 
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experimentar o outro que ali chega, em busca de um acolhimento, sem, no entanto, deixar 

em seu corpo mais marcas de dor ou quando não as tem, imprimi-las? É possível que o 

outro possa resistir a experiências de aprisionamentos na saúde, como um pássaro astuto 

que se paralisa em instantes para que no descuido de seu algoz possa voar para longe?  

Afinal, vir da graduação onde fiz um estágio institucional nesse mesmo 

serviço quando funcionava em outro local, acessando os prontuários e informações que 

os profissionais traziam, junto com as leituras acerca da interface saúde-violência, estudos 

sobre gênero e mais toda uma militância produzida desde a formação em Psicologia sobre 

a importância do Sistema Único de Saúde, do acolhimento, da clínica ampliada, 

tornavam-se não só inúteis, como sem sentido, ao estar com uma adolescente que não 

queria estar ali diante de mim, por não se considerar vitimada de qualquer ato. 

Tornaram-se os casos mais difíceis de lidar. O que fazer? Tentativa de trazer 

alguma “consciência” à adolescente de que sofreu uma violência era-me um ato absurdo, 

e de violência também, atitude que escapava fazê-lo. Ouvia, perguntava e tentava 

compreender essas adolescentes que me vinham, carregadas de constrangimento, 

relutância, tristeza, raiva e muitas vezes, com um silêncio resistente. 

Esse impasse do que se poderia fazer diante das adolescentes trouxe ares de 

questionamentos dessa pesquisa e me impunha uma pluralidade de condutas, 

entendimentos, leituras, reflexões. Era toda uma atmosfera que eu precisava compreender 

para ainda continuar a inalar e a lidar com a militância dos direitos das pessoas em 

situação de violência sexual. Posicionamento esse que era em prol de todo um 

cumprimento de práticas institucionais e condizente com o arcabouço de leituras de 

cartilhas, protocolos e discursos pró-jucializantes, em que me via absorvida e implicada. 

Mas até quando utilizar fórmulas universalizantes nesse campo de atuação 

com circunstâncias, ao mesmo tempo, tão singulares e tão plurais?  
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2. MÉTODO 
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Há quanto tempo você faz violência sexual? 

(Um dos discursos apresentados no campo) 

 

 

Se esta pesquisa fosse um poema, teria só um verso: “Há quanto tempo você 

faz violência sexual?”. Frase-tumulto, frase-cotidiano. Pergunta emitida por uma 

profissional de Enfermagem desse campo a mim como psicóloga. Compara as minhas 

atividades profissionais com as dela e diz fazer ela própria a “saúde do trabalho” há 

muitos anos. Como “fazer uma saúde do trabalho” já por si só caberia alguns incômodos, 

mas ao perguntar a duração ou o começo de realizar práticas institucionalizadas em saúde 

com pessoas em situação de violência sexual traz uma série de outros questionamentos. 

A pergunta desferida não deixa de ter uma provocação inusitada. Como responder, então? 

Silêncio-implosão. 

Perplexidade diante de um fazer de cinco anos como psicóloga clínica. 

Perplexidade diante da profissional de saúde comparar-me àquilo que em minha função 

é pronunciado como o que se combate. Metonímia perigosa: perde-se o todo, e fica-se 

com a parte inquietante. Ou há quanto tempo se fazem violências nesse leque de 

“supostos”: trajeto de um sujeito suposto saber, em um estabelecimento de saúde que 

oferece um suposto cuidado de uma suposta violência sexual?  

Tantos supostos que vão alimentar o aquecimento do que neste capítulo serão 

chamados de queimas metodológicas, questionando o problema do método nesta 

pesquisa. Sinaliza-se metaforicamente ainda com a pintura acima o tema do elemento 

fogo, como se ela em conjunto com tais reflexões exprimisse a tentativa de integrar 

questões concernentes ao papel de militante e ao papel de pesquisadora, a esse que 

reivindica àquele que mantém seu olhar observador, a uma presumida postura ativa do 

que milita com uma hipotética postura passiva de quem analisa, ou a uma atitude passiva 

de quem milita irrefletidamente com uma ativa de que expõe os analisadores. 

 

 

Método-Logos, Método-Fogo,  

Mapa das Visões, Visão do Mapear 

Mais que alumiar: uma decisão! 

 

Para dar visibilidade a questionamentos sobre as violências institucionais 

ocorridas nesse campo de pesquisa, o método utilizado aqui será o de análise das 
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implicações, intervalando contra-memórias e desvios de escrita acadêmica. Este último 

será percebido ao longo desta dissertação, com as interlocuções feitas por discursos 

artístico-literários. Chamam-se aqui de desvios ou de queimas, nessa tentativa de 

transformações de um pressuposto metodológico em uma outra reflexão, utilizando a 

metáfora do fogo (como na mandala que abre o capítulo) que pode transmutar tanto as 

propriedades como provocar a mudança de um estado da matéria para outra. As chamadas 

queimas metodológicas seriam: em primeiro lugar, sobre o não registro de um relato 

fidedigno, representacional, historicizante de um modo linear, ou seja, sem pretensões de 

um espelhamento para o texto, trazendo a preocupação ainda com a não identificação dos 

atores, misturando propositadamente algumas informações e situações, para a garantia de 

sigilo, bem como, trazendo a ideia aqui de contra-memórias; em segundo, referente à não 

existência de sujeitos da pesquisa dando lugar a uma descrição de cenas com seus 

discursos; e, por fim, passando de uma probabilidade de uma atuação sobreimplicada, 

para a preocupação em pôr em análise as implicações com o campo e a pesquisa, bem 

como ressonâncias sobre militância. 

 

2.1. Método-Logos, Método-Fogo 

 

No alcance de discorrer nesse caminho de contra-memórias, a decisão é fugir 

do percurso retilíneo, do previsível, de uma representação. Por isso, as descrições das 

cenas não serão ferramentas confirmatórias de uma hipótese ou de um esquema 

quantitativo, apontando para uma análise do passado e previsão de alguns futuros.  

A utilização do termo contra-memória será útil para diferenciar de uma 

memória linear, sucessão temporal, sendo uma escrita contrária a um atualizar fatos ou 

circunstâncias no passado, a articular o suposto real, mas com o intuito de resgatá-la; e 

trazendo a memória e a história em um diálogo de múltiplas vozes. (PERRONE, 2002). 

Serve ainda para não confundir a memória voluntária da involuntária. A 

primeira como algo menor, superficial, ligada ao hábito e à vida prática, já a involuntária 

é instável, descontínua, construída com lacunas, em tempos múltiplos e carregada de 

afetividade. (PERRONE, 2002). 

Por isso, quando se discorre aqui sobre uma contra-memória, está colocando 

nesse conjunto a possibilidade de uma memória involuntária, afetiva, inclusive de 

discursos emersos de cenas onde uma psicóloga que operou e foi operada por mecanismos 

institucionais de um papel profissional. 
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Não se pretende aqui analisar uma dada situação, como se constituísse uma 

formulação acerca de uma certa crise institucional em âmbito da saúde, merecedora talvez 

de reformas aperfeiçoadoras de contra-violências que aprimorassem seu funcionamento 

organizacional, de modo mais saneado, aplicado, regulado; pois aprendemos já a 

desconfiar de todos esses discursos sobre a crise nos quais tudo está em crise exceto o 

discurso seguro e assegurado que a nomeia, a diagnostica e antecipa sua solução. 

(LARROSA; SKLIAR, 2001). 

Tal perspectiva responde estrategicamente a uma espécie de texto de 

acontecimentos, os quais se ressignificam, em modalidade de linguagem, o lugar de 

compreensão. Compreender, no sentido aqui, de ser o processo que se enraíza no toque 

com a textura de um acontecimento que se refere a indivíduos concretos. Compreender é 

habitar o espaço entre, onde o silêncio se afirma como modalidade significante de sentido 

(VILELA, 2001). 

Essa compreensão, essa aproximação com o entre, é o momento, 

circunstância em que são produzidos os acontecimentos. Isso o que – no entanto, em uma 

compreensão superficial podem passar despercebidos – se torna algo aproximado com o 

intervalar clariciano, um entre que é o próprio momento de produção:  

 

Vou agora te contar como entrei (...) naquilo que existe entre o número um e o 
número dois, de como vi a linha de mistério e fogo, e que é linha sub-reptícia. 

Entre duas notas de música existe uma nota, entre dois fatos existe um fato, 

entre dois grãos de areia por mais juntos que estejam existe um intervalo de 

espaço, existe um sentir que é entre o sentir – nos interstícios da matéria 

primordial está a linha de mistério e fogo que é a respiração do mundo, e a 

respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio 

(LISPECTOR, 1998, p. 98). 

 

E que mesmo que haja um silenciamento, há algo ali acontecendo. Além 

disso, podemos coser esse silêncio, com o que Vilela (2001) chama de silêncio das 

vítimas, que é experimentada não como um vazio, mas sim, como o lugar de uma 

experiência impossível de ser transmitida: pelas palavras ou, paradoxalmente, pela 

ausência delas. Por isso, a expressão literária nos ajuda a compreender esse entre e outras 

circunstâncias ao longo do trabalho. 

Faz-se necessário, como tessitura metodológica, ressaltar que a cada vez que 

a expressão “vítima” apresentar-se neste trabalho, será compreendida não como uma 

tradução de um indivíduo sofrido por dano como se lhe fosse dotado de um atributo 

faltante, detentor de uma ausência, de algo que lhe foi subtraído. Mas estar-se-á lendo 
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essa pecha como um elemento de uma conjuntura de forças diversas, ou melhor, nesse 

contexto institucional, como alguém que procura um estabelecimento de saúde relatando 

ser acometido por um ou mais episódios de violência sexual. Não se estará entrando no 

mérito subjetivo de quantum de sofrimento ou perdas afetivas, relacionais, de dignidade, 

etc. aquela pessoa pode ter vivenciado.  

A expressão “vítima” estava ainda contida na denominação do serviço, 

enquanto exercia ali a função de profissional de saúde, em documentos intra e 

intersetoriais (no cabeçalho de documentos, prontuários, fichas de aprazamento, tabelas 

e protocolos), apesar de manuais federais e legislações, no âmbito da saúde, já utilizarem 

a terminologia “pessoa em situação de violência sexual”. A persistência com a 

nomenclatura dentro da organização chama atenção também, pois pode expressar uma 

pactuação com o modo de lidar com os usuários do serviço de saúde em uma visão 

vitimológica. Por vezes, eu insistia em usar a expressão “serviço de atenção à pessoa em 

situação de violência sexual”. Mas isso em nada alterava a dinâmica do serviço, nem fazia 

com que os demais profissionais seguissem a terminologia.  

Mesmo que a primeira nota técnica do Ministério da Saúde, publicada em 

1999, sobre esses atendimentos em saúde, referisse a “pessoas atingidas”, “mulher que 

sofreu violência sexual”, e não contivesse qualquer menção sobre a palavra “vítima”2, o 

serviço continuava a “esquecer” a nova expressão ou a resumir o novo título por “serviço 

de violência” ou “serviço às vítimas de violência”. Tal “insistência” em esquecer a nova 

expressão só me trazia desconfianças ante ao arraigado entendimento de vitimização. 

A denominação de “vítima” inscreve-se no campo dos movimentos sociais de 

cunho identitário que tiveram intensa correlação com as esferas do Direito e da Saúde, 

articulando-se e reforçando o processo de produção da vítima. A partir do momento em 

que assim a avaliam, abre-se margem ao entendimento de que são sujeitos detentores de 

um direito a uma assistência específica, de atendimento, inclusive, à saúde. (SARTI, 

2011). 

 

 

 

                                                             

2 Exceto pela única referência à vítima, escrita na Apresentação da na publicação “Prevenção e Tratamento 

dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra mulheres e adolescentes”, pelo então Ministro da 

Saúde José Serra, o qual refere que “ao setor Saúde compete acolher as vítimas” (BRASIL, 1999, p. 5) 
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2.2 Mapa das visões, visão do mapear 

 

No tocante a uma segunda queima metodológica, importante afirmar que 

estrategicamente não serão utilizados sujeitos ou um público-alvo para esta pesquisa. Em 

contraponto, estar-se-á usando aqui o conceito de discurso, o qual corresponde àquilo que 

manifesta (ou oculta) o desejo, mas também como o próprio objeto de desejo, além disso, 

“não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo 

por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar.” (FOUCAULT, 2007, 

p. 10). 

A utilização da noção de discurso serve para demarcar a diferenciação com 

as concepções de uma pesquisa tradicional, seja voltada para a coleta de comentários ou 

de referência a autores. Com relação ao comentário, é por vezes manejado como um 

recurso que limitava o acaso do discurso pelo jogo de uma identidade, na forma da 

repetição e do mesmo. Já o autor, limita esse jogo de uma identidade em termos de 

individualidade e de uma interioridade no formato de eu. (FOUCAULT, 2007). 

Com isso, temos a concepção de sujeito constituinte como segundo alvo de 

uma “queima” metodológica, haja vista que a compreensão de método aqui neste 

trabalho, mais que um caminho, torna-se um posicionamento, poeticamente ígneo, 

transformador de verdades. Nesse sentido, 

 

É preciso se livrar do sujeito constituinte, livrar-se do próprio sujeito, isto é, 

chegar a uma análise que possa dar conta da constituição do sujeito na trama 

histórica. É isto que eu chamaria de genealogia, isto é, uma forma de história 

que dê conta da constituição dos saberes, dos discursos, dos domínios de 

objeto, etc., sem ter que se referir a um sujeito, seja ele transcendente com 

relação ao campo de acontecimentos, seja perseguindo sua identidade vazia ao 

longo da história” (FOUCAULT, 2005, p.07) 

 

Incineração do sujeito constituinte, pulverizado em discursos, como ato 

simbólico de negação de uma produção de verdade una. Vilela (2001) considera que só 

com a memória é possível participar da verdade do mundo e que sem essa possibilidade 

o que resta é a violência. Por conseguinte, somente ao incorporarmos a história do outro 

no presente é que a alteridade deixa de ser uma inconsistência, um erro, um 

desregramento, um desvio, ou algo que será mais tarde alvo de práticas de correções, de 

normalizações. 

O objetivo de utilizar a noção de discurso é para ter o mesmo efeito daquilo 

que Guattari (1990) compreende como componentes de subjetivação, recursos para 
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escapar de uma postura individualizante e compreendê-lo como estando em uma “(...) 

posição de “terminal” com respeito aos processos que implicam grupos humanos, 

conjuntos socioeconômicos, máquinas informacionais, etc.” (GUATTARI, 1990, p. 17). 

Não se buscam, portanto, interioridades nucleares, estanques, identitárias, 

mas compreende-se que os discursos aqui discorridos em uma composição de cenas traz 

essa função de um “terminal”, um cruzamento de múltiplos componentes, o que descarta 

e protege totalmente as pessoas de terem seus registros nominalmente ou suas histórias 

descontextualizadas, aportadas nesta pesquisa. A análise aqui busca os discursos ditos e 

não-ditos, não importando de quais bocas ou corpos partem. Excluem-se as pessoas como 

objeto de estudo, nesse processo de análise, por compreendê-las como alvo da operação 

de discursos institucionalizados. 

Dar-se-ão destaque aos efeitos das práticas discursivas dominantes, como 

modos de subjetivação relacionadas a essas figuras que possuem um não-lugar de 

sexualidade, de adolescência, de mulher, de pessoa que sofreu violência. Uma quase-

mulher, uma ainda-criança, com atributo de uma quase-posse de seu próprio corpo. Nesse 

“quase” há as ambiguidades, as dubiedades referentes às permissões, aos controles e às 

práticas referentes à saúde e à justiça. 

Nessa mescla de quases e aindas, optou-se fazer o recorte para problematizar 

práticas, discursos e cenas referentes a apenas adolescentes menores de 14 anos, ou seja, 

considerando com isso, essa faixa etária situada entre os doze e treze anos, evitando-se 

maiores discussões acerca dos meandros da sexualidade infantil. 

Será por meio dos discursos que se fará uma análise dos poderes envolvidos, 

já que o poder não é nem fonte, nem origem dos discursos, mas algo que opera através do 

discurso. O discurso torna-se um elemento de um dispositivo estratégico de relações de 

poder. (FOUCAULT, 2003) 

Por vezes, as pessoas que buscavam tal serviço eram sobreviventes não só de 

uma suposta violência sexual sofrida, mas de toda uma malha institucional que se 

debruçava e perscrutava as possibilidades de experimentar seu próprio corpo e práticas 

sexuais. Para Vilela (2001), é fundamental pensar os acontecimentos, já que os 

sobreviventes e os mortos são sujeitos de algum acontecimento que, rompendo o lugar do 

eu, instaura sem qualquer mediação simbólica.  
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2.3. Mais que um alumiar: uma decisão! 

 

Não se pretende aqui relatar uma grande quantidade de discursos durante esse 

período de cinco anos, realizando práticas psicológicas em um estabelecimento de saúde. 

Não é uma busca de uma análise da totalidade dos fatos ocorridos, discorrida com o que 

chamamos de terceira queima metodológica, pois torna-se inviável poder descrever, sem 

limites, as relações de poder que possam assim aparecer. É preciso aceitar um exercício 

de aproximação, um recorte provisório. (FOUCAULT, 2014). 

Além do relato de discursos compostos em cenas, na direção de contra-

memórias desse período, outra ferramenta de que será analisada é a proposta 

interministerial de Norma Técnica para a “Atenção Humanizada às pessoas em situação 

de violência sexual com registro de informações e coleta de vestígios” (BRASIL, 2014). 

Tal texto foi apresentado em 2014 a profissionais de diversos Estados que 

trabalhavam em serviços de atenção à saúde da mulher, durante um curso homônimo. 

Possui filiação de três setores: do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça e da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres, com o objetivo de normalizar as práticas nos 

estabelecimentos de referência em atendimento de casos que envolvam ocorrências de 

violência sexual, no Brasil, e implantar práticas normo-jurídicas no âmbito da saúde para 

esse público.  

Assim, o interesse é o de demarcar a Nota Técnica em específico como um 

documento crucial na trama dessas compreensões sobre sexualidade na adolescência e 

violência sexual. Como compreender um documento oficial, nesse contexto, que traz um 

conjunto de discursos para formatar e aperfeiçoar as práticas dos profissionais de saúde à 

pessoa em situação de violência sexual? É justamente para evidenciar seu modo de 

funcionamento e implicações, mais do que descrever regramentos acerca de condutas 

envolvidas no bojo dos especialismos. É caracterizá-lo justamente por sua positividade, 

ou melhor, seu mecanismo de produção de outros discursos, inserindo-o em a priori 

histórico. É para estrategicamente expor não só sua prescrição médico-jurídica, mas seus 

entornos, sua emergência e possíveis efeitos. 

Importante destacar que há a impossibilidade de descrição total do que o 

documento corresponde, pois lhe é considerado o fator provisoriedade, que por si só, já é 

revelante como mote de nossa pesquisa, não na tentativa de trazer à luz do esclarecimento, 

mas para dar visibilidade, a um posicionamento referente a não esquecer, a não o tornar 

uma memória linear. 



39 
 

Incineração de uma busca por totalidade, pulverizada em diversas contra-

memórias. Opta-se pela implosão de pretender analisar todo o processo, pela decisão de 

demarcar pelo menos a presença dos discursos em cinco cenas analisadas no capítulo 

seguinte, nesse jogo entre saberes e poderes: uma voltada à obrigação de inserir o corpo 

no repertório das práticas em saúde, a segunda ligada à pretensão de promover uma 

justiça, ali onde supostamente o corpo foi maculado; o terceiro, consoante ao 

posicionamento de uma instituição família que teve seus regramentos atingidos por uma 

sexualidade feminina, a seus olhos, ainda inexistente, e a busca de um desapaixonamento 

das adolescentes; o seguinte relacionado aos saberes, que serão os operadores de Normas 

Técnicas, seja a praticada há alguns anos, ou aquela que se pretende lhe ser sucessora; e, 

finalmente, o discurso do próprio estabelecimento de saúde, requerendo condutas e 

manejando arranjos de saber.  

Atenta-se também para o ritual daquele que fala, no entendimento de que o 

ritual define-se pela qualificação de possuir os indivíduos que falam (e que, no jogo de 

um diálogo, da interrogação, da recitação, devem ocupar determinada posição e formular 

determinado tipo de enunciados). (FOUCAULT, 2007). 

Diante da proposta de analisar os discursos apresentados, vê-se toda uma 

lógica distinta que permite o acaso e o disruptivo, nessa ordem das coisas. 

 

“Vemos que se opõem termo a termo: o acontecimento à criação, a série à 

unidade, a regularidade à originalidade e a condição de possibilidade à 

significação. Estas quatro últimas noções (significação, originalidade, unidade, 

criação) de modo geral dominaram a história tradicional das ideias onde, de 
comum acordo, se procurava o ponto da criação, a unidade de uma obra, de 

uma época ou de um tema, a marca da originalidade individual e o tesouro 

indefinido das significações ocultas.” (FOUCAULT, 2007, p. 54) 

 

Opta-se por trazer tais discursos à baila, com um compromisso que ao longo 

do tempo foi cada vez mais distanciando-se de uma militância cega e onipotente de servir 

ao panteão dos Direitos das Mulheres, ou mais precisamente, ao Direito das Adolescentes 

de viverem uma almejada vida sem violência – como se entendesse que até então tais 

adolescentes levavam um cotidiano sem a mácula de práticas de violência. 

Incineração de uma militância, criação de incertezas e multiplicidades. Ainda 

na terceira queima, aproveito para fazer a questão da análise das implicações, pois esta é 

uma pesquisa de uma profissional psicóloga que entrou em um serviço especializado em 

saúde à pessoa em situação de violência sexual, por meio de concurso público, mas lotada 
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ali pela soma de uma vontade própria em trabalhar naquele espaço solicitando à própria 

gestão e a oportunidade de vaga disponível. Além disso, toda uma implicação profissional 

construída desde a graduação em Psicologia, pois há mais de dez anos, como já dito antes, 

tive meu primeiro contato com o então chamado Serviço de Atendimento às Vítimas de 

Violência Sexual (SAVVS), como discente da disciplina curricular obrigatória Estágio 

em Psicologia Institucional. 

Ter sido uma estagiária e posteriormente a única psicóloga de referência do 

SAVVS, no serviço, me traziam um lugar onde fosse possível pensar e realizar práticas 

de atenção em saúde, além do bom relacionamento com colegas de outras profissões, a 

partir de ponto de vista de cada um (que frequentemente alguns se consideravam também 

militante do enfrentamento à violência sexual) do serviço que, por diversas vezes, 

relatavam-me o histórico do funcionamento, suas alterações de ambiência e de práticas, 

ao longo de dez anos do SAVVS. Nesse sentido, também me colocava nessa posição de 

uma psicóloga-militante, ou seja, uma operadora da cartilha do serviço, respeitando o 

protocolo, registrando o máximo de informações, fornecendo prontamente relatórios 

requeridos pela Delegacia e, por fim, propagando as legislações sobre o assunto com 

usuárias e familiares. Pensar não só sobre o fazer militâncias, mas também sobre esse 

percurso é de suma importância para trazer o recurso da análise das implicações à 

pesquisa, antes, porém, é necessário compreender o que seria implicação.  

Para Lourau (2014), a palavra implicação nasceu da influência do pensamento 

psicanalítico, com a ideia de contratransferência institucional. A partir disso, tal conceito 

tendeu, por anos, erroneamente, a fazer concorrência com outras palavras, tais como: 

compromisso, participação, investimento e motivação, sendo investido de todo um 

sentido cristão, existencialista, de contrapor atividade a uma passividade. Na verdade, 

para “estar implicado (realizar ou aceitar a análise de minhas próprias implicações) é, ao 

fim e ao cabo, admitir que sou objetivado por aquilo que pretendo objetivar: fenômenos, 

acontecimentos, grupos, ideias, etc.” (LOURAU, 2004, pp. 147-148) [grifos do autor]. 

Logo, a inovação da Análise Institucional no campo da pesquisa e intervenção 

não é a de que exista ou não implicação com o que se está estudando ou intervindo, mas 

é pôr em análise essas implicações durante a trajetória. Imprescindível é questionar 

também o que sobrepujar a essa análise, transformando-se em sobreimplicação, ou o que 

possa estar relacionado a um não questionamento, a uma psicologização dos discursos, 

produzindo uma subjetividade-mercadoria, pois 
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A implicação é um nó de relações, não é “boa” (uso voluntarista) nem “má” 

(uso jurídico-policialesco). A sobreimplicação, por sua vez, é a ideologia 

normativa do sobretrabalho, gestora da necessidade do “implicar-se”. O útil ou 

necessário para a ética, a pesquisa e a ética da pesquisa não é a implicação – 

sempre presente em nossas adesões e rechaços, referências e não referências, 

participações e não-participações, sobremotivações e desmotivações, 

investimentos e desinvestimentos libidinais...–, mas a análise dessa 

implicação” (LOURAU, 2004, p. 190). 

 

Por conseguinte, é imprescindível realizar uma análise das implicações, pois 

a postura militante dos supostos Direitos Humanos das adolescentes, na defesa do 

cumprimento de todo o aparato institucional para os casos de violência sexual presumida 

às adolescentes menores de catorze anos, por vezes, era imbuída de uma sobreimplicação 

nesse campo de intervenção. Sobreimplicação é, nesse sentido, como essa atuação, de 

modo pejorativo, “engajada”, pois, muitas vezes, é uma atitude sem análise e em favor 

das instituições, sem realmente colocar o próprio papel profissional e de pesquisadora em 

análise.   

Para Rodrigues (2006), essa já é uma noção que confere um produto de uma 

deriva sócio-histórica do conceito de implicação, e mais: é a própria sobreimplicação que 

nos analisa, tornando-nos visíveis como seres produzidos/reproduzidos na qualidade de 

subjetividade-mercadoria. E salienta que na visão do socioanalista francês René Lourau, 

a transformação de implicação para sobreimplicação torna-se um problema não só para a 

intelectualidade, mas para todo o processo de análise/intervenção institucional.  

 

“De dispositivo teórico-político voltado a coletivizar qualquer enunciação 

analítica, a implicação transmutada em sobreimplicação faz-se algo íntimo, 

solitário: valor mercadológico de uma subjetividade isenta de heterogênese.” 

(RODRIGUES, 2006, p. 41) 

 

Aliás, a própria formação em ciências humanas e sociais já oferece esse risco 

de sobreimplicação, pois se situa em uma posição-chave de especialistas do controle que 

são solicitados a não apenas crer, mas a defender a cartilha da biopolítica. (MENDONÇA 

FILHO, 2012). 

A tentativa de desnudar-se dessas sobreimplicações, sem perder os 

compromissos com os discursos da alteridade e as manifestações de heteronormatividade 

sexual das adolescentes, que importa aqui é a de reviver as histórias de gente “esquecida”. 

Em um sentido subversivo, significa regredir o tempo linear e possuir a impossibilidade 

do esquecimento. É possível dizer o insuportável e o intolerável (VILELA, 2001). 
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Queima das sobreimplicações: eis o maior sinalizador que a figura mandálica 

do início do capítulo nos traz, em conjunto com essa tentativa de não mais “fazer” 

violências institucionais, se isso fosse possível; ou talvez, uma rememoração desses 

compromissos. E durante o percurso da realização do mestrado, questionando violências 

institucionais, ou mais, ainda a produção de discursos universalizantes, a-históricos, 

normalizantes, atuar como psicóloga de um serviço que segue a cartilha de uma norma 

técnica brasileira, com práticas protocolares de conduta em saúde pautada em legislações 

penais tornaram-se dissonantes.  

Realizar a pesquisa no mestrado em Psicologia Social requeria não só mais 

tempo para estudos, mas também alguma postura diferente da então praticada, algo que 

era preciso ainda construir, pois a conciliação entre tornar-se pesquisadora acerca da 

violência sexual institucionalizada e profissional psi da saúde e militante de direitos 

tornava-se diacrônica. 

Discussão que continua no capítulo a seguir, em conjunto mais 

especificamente com discursos acerca da violência sexual. 
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3. SEXUALIDADE E EXAMES 
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 “Fico tão assustada quando percebo que durante horas perdi minha formação 

humana. Não sei se terei uma outra para substituir a perdida. Sei que 

continuarei tomar cuidado para não usar sub-repticiamente uma nova terceira 

perna que em mim renasce fácil como capim, e a essa perna protetora chamar 

de “uma verdade” (LISPECTOR, 1998, p. 14) 

 

 

As sobreimplicações como profissional de saúde nesse campo de atuação 

podem ser correlacionadas a uma ‘terceira perna’, do trecho acima, a que dava 

estabilidade durante cinco anos nessa geografia hospitalar, a profissional que propunha a 

crença inicial de uma maior divulgação de tal serviço especializado, a que desejava que 

o local fosse de proteção aos direitos daqueles supostamente violentados por outrem. 

Insere-se no clima de violência e sexualidade, em que o analisador inicial 

deste campo parte de uma inquietação referente à presença de garotas, adolescentes 

menores de catorze anos que aportam nesse espaço, vestidas à força pela institucional 

pecha de “vítima de violência sexual”. A cada negativa das adolescentes em usar essa 

marca quando as demais instituições: família, Código Penal, Polícia, Conselho Tutelar, 

Saúde, etc., apontavam-lhe que deveriam usar modos de agir e de dizer de uma “vítima”, 

tornava-se uma ‘pedra’. Eis o pequeno ladrilho-inquietação de um grande mosaico de 

desconfortos que se formava de meu papel profissional como psicóloga desse 

estabelecimento de saúde. 

Nesses encontros, não haverá sujeitos a serem descritos, examinados  em suas 

interioridades ou perscrutados em suas condutas. Trabalhar-se-á aqui com registros de 

componentes ou vetores de subjetividade, os quais não passam necessariamente, 

conforme afirmamos no capítulo anterior, pelo indivíduo, encontrando-se, na realidade,  

em posição de "terminal" (GUATTARI, 1990). 

Esse terminal nos libera de autorizações de consentimentos para a pesquisa, 

pois essa coleta de brechas do cotidiano não prescinde de registro de interioridades, de 

nomes pessoais ou de organizações. Não é uma análise dos sujeitos, mas, por inspiração 

da Análise Institucional, um registro e análise de analisadores, os quais correspondem a 

alguma materialidade fenomênica, não sendo privilegiados os efeitos verbais, mas 

qualquer montagem construída ou de modo espontâneo, natural, que torne manifesto o 

jogo de forças, os desejos, interesses e fantasmas. (BAREMBLITT, 2002). 

Tais analisadores não se precisam restringir a discursos, podendo ser 
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(...) um monumento, a forma como está elaborada a planta arquitetônica da 

organização, pode ser uma característica dos modos de relação que não está 

formalizada nem anunciada em parte alguma; ou seja, pode ser um costume e 

não uma norma, nem uma lei; pode ser um arquivo, isto é, a maneira como está 

organizada a memória de uma organização; pode ser uma distribuição do 

tempo ou do espaço na organização. (BAREMBLITT, 2002; p. 63) 

 

Tais brechas serão problematizadas, não como verdades fundamentais, mas 

como modo de visualizar na sua própria existência, tentando uma aproximação não com 

verdades científicas, mas lidando em função de sua eficácia estético-existencial. Que foi 

posto em funcionamento aqui? Quais cenas existenciais se encontram, bem ou mal, 

instaladas? (GUATTARI, 1990). 

 

Nosso ossário coletivo: alma feminina, 

Terra à Vida, Fertil-Idades, 

Planta, in-forma, de-forma: germina. 

 

Portanto, discorreremos nesse terreno sólido sobre essa ‘terceira perna’, a 

perna dos discursos institucionalizados acerca da violência sexual, a perna dos modos 

institucionalizados de lidar com a sexualidade dessas adolescentes, a perna da militância 

e do modo de atuar panfletário referente aos direitos das adolescentes e à suposta proteção 

contra a violência sexual.  

A pintura e os versos do início do capítulo com a temática do elemento ‘terra’ 

vêm metaforicamente ilustrar os terrenos diversos pisados nesta pesquisa. Campos de 

análise ora se constituía a partir do papel de uma pesquisadora que analisa os modos de 

operar institucionalizados, por dentro do próprio estabelecimento de saúde (ainda como 

a função profissional), ora como uma pesquisadora que analisa de fora desse papel (após 

pedido de exoneração para maior dedicação ao mestrado). 

Tentativa, outrossim, de integração dentro e fora de uma realidade mesclada 

por discursos institucionalizados, em conjunto com a ideia de trazer os diferentes modos 

de lidar e produzir violências sexuais estudados, em âmbito da saúde, das legislações, das 

organizações em família, etc. Em especial, será abordado como era esse plano em que 

eram constituídas historicamente regras, normas, disciplinarizações à sexualidade e ao 

corpo de mulheres e de adolescentes. 
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3.1. Nosso ossário coletivo: alma feminina, 

 

O aparelhamento estatal, com seus estabelecimentos e legislações, diante de 

um possível enfrentamento ao crime de violência sexual, surgiu a partir de uma mudança 

de olhares e conhecimentos concernentes, em especial, às práticas sexuais. Vigarello 

(1998) considera que, ao longo da história, passou-se de um silêncio relativo a uma 

visibilidade ruidosa, produzindo-se cada vez mais discursos que traziam à tona uma 

mudança nas sensibilidades referentes à violência sexual. 

Vigarello (1998) expõe que até meados do século XVIII, na França, havia 

toda uma relativa tolerância frente aos crimes sexuais, em comparação com os crimes 

relativos à usurpação de bens, marcando uma diferença de hierarquia entre os mesmos, 

como por exemplo o roubo na estrada, que era considerado um crime de lesa-majestade, 

sendo um dos mais graves. Além disso, o crime sexual, por vezes, era punível com uma 

compensação financeira, para os mais afortunados, ou a chicotadas, àqueles que não 

dispunham de recursos econômicos para tal. 

Nesse período, há a emergência do dispositivo de sexualidade, que 

corresponde à uma grande rede de discursos que mais do que servirem à repressão de 

condutas sexuais, assumindo uma característica negativa do poder, vão na direção de toda 

uma proliferação de estimulação dos corpos, uma intensificação dos prazeres, uma 

incitação ao discurso, a formação de conhecimentos especializados e reforço dos 

controles e resistências. 

 

O dispositivo de sexualidade tem, como razão de ser, não o reproduzir, mas o 
proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez 

mais detalhada e controlar as populações de modo cada vez mais global. 

(FOUCAULT, 1988, p. 101) 

 

Com esse dispositivo, promove-se uma valorização do corpo, mais 

intensamente a partir do século XIX, correspondendo a um importante instrumento para 

o estabelecimento da hegemonia burguesa. Corpo esse interessante como força de 

trabalho e como representação política, econômica e histórica à cultura de um corpo 

burguês. (FOUCAULT, 1988). 

Em referência às camadas mais populares, o dispositivo da sexualidade vai 

atuar por meio de três etapas de expansão: o problema da natalidade, promovendo um 

controle do crescimento das populações; a organização de uma família “canônica”, 
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produzindo uma moralização das classes pobres, além da sujeição do proletariado urbano; 

e, o controle judiciário e médico das perversões. (FOUCAULT, 1988). 

Este último será de fundamental importância para um já privilegiado papel 

dos peritos psiquiatras promovendo relatórios que comportam cada vez mais enunciados 

com efeitos de verdade e poder. Os exames psiquiátricos requeridos pela justiça da época 

produziam todo um detalhamento acerca de qualificações morais que mais do que análise 

do crime, competia para a constituição de um duplo psicológico-ético do delito. 

(FOUCAULT, 2002). 

Há aí um deslocamento do interesse do louco ao foco no anormal, em que 

permite a passagem da perícia psiquiátrica restrita à perícia psiquiátrica generalizada, pois 

ao louco, esse deserdado da razão, sucede o anormal, esse bastardo da sociedade. Depois 

daquele que acidentalmente perdeu alguma coisa, vem o que nunca teve o equipamento 

físico e moral socialmente necessário. (DONZELOT, 1980). 

Da análise de uma graduação entre o normal e o anormal daquele que comete 

um crime pelo poder do examinador, vai-se concomitantemente dando uma maior 

importância ao detalhamento do exame e à norma esperada. A norma não se define como 

uma lei natural, mas como um papel de exigência e coerção, portadora ao mesmo tempo 

de um princípio de qualificação e correção (FOUCAULT, 2002). 

Veiga-Neto (2001) relata que as marcas da anormalidade, ao longo da 

Modernidade, vem sendo procuradas em cada corpo, atribuindo-lhe um lugar nas 

intricadas grades das classificações dos desvios, das patologias, das deficiências, das 

qualidades, das virtudes, dos vícios. E que a norma como regra de conduta contribui para 

a exclusão da experiência da alteridade: 

 

“(...) a norma, ao mesmo tempo que permite tirar, da exterioridade selvagem, 

os perigosos, os desconhecidos, os bizarros – capturando-os e tornando-os 

inteligíveis, familiares, acessíveis, controláveis –, ela permite enquadrá-los a 

uma distância segura a ponto que eles não se incorporem ao mesmo. Isso 

significa dizer que, ao fazer de um desconhecido um conhecido anormal, a 

norma faz desse anormal mais um caso seu. Dessa forma, também o anormal 

está na norma, está sob a norma, ao seu abrigo. O anormal é mais um caso, 
sempre previsto pela norma. Ainda que o anormal se oponha ao normal, ambos 

estão na norma. É também isso que faz dela um operador tão central para o 

governo dos outros; ninguém escapa dela.” (VEIGA-NETO, 2001, p. 115-116) 

 

Esse atributo de anormal não só será acometido para o provável criminoso, 

mas também para a pessoa vitimada, ou à pessoa que não submete à norma prevista, como 
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é o caso do fenômeno de possessão, especialmente manifestada nas mulheres, no século 

XVIII. 

A mulher possuída era aquela que resistia aos desígnios do diabo, ao mesmo 

tempo que lhe era receptáculo, tendo um corpo múltiplo, onde era o palco de díspares 

poderes, forças, sensações, onde o bem e o mal se duelavam. Esse corpo possuído seria 

cada vez mais analisado e perscrutado, sendo combatido por meio das práticas de 

confessionário. (FOUCAULT, 2002). 

Já no século XIX, o foco será a masturbação como fator iatrogênico universal. 

A partir de então, haverá a responsabilização do próprio doente por sua doença: “(...) se 

você está doente, é porque quis; se seu corpo foi atingido, é porque você o tocou” 

(FOUCAULT, 2002, p. 306). 

Essa responsabilização referente à sexualidade associada à doença, à ruptura 

da normalidade do corpo, vai ser acometida em especial às mulheres (com a figura da 

mulher possuída) e às crianças (com a figura da criança onanista). Essas tornaram-se o 

instrumental para o nascimento da psiquiatria infantil, tendo a preocupação com a 

vagabundagem originada na infância, necessitando de uma dupla operação de correção: 

a designação de uma instituição-padrão (escola) e a atribuição da origem dos distúrbios à 

família (DONZELOT, 1980). 

Ao longo da história, será em torno da sexualidade infantil que vai se modelar 

a família, ou melhor, a sexualidade será uma preocupação contínua dos pais, tornando-se 

ela um dos fatores de constituição de uma família sólida e solidária, de uma família 

corporal e afetiva. (FOUCAULT, 2002). 

Logo, a figura da adolescente, ou esse ser que se configura entre uma pré-

púbere e uma mulher, haveria de sofrer um somatório de dispositivos para controlar e 

modelar a sua sexualidade. Seria o palco privilegiado de poderes e discursos médicos, 

jurídicos, pedagógicos e religiosos. 

Esse interesse na figura da adolescente, esse somatório de discursos 

regulatórios entre a criança e a mulher, não foi linearmente atrelado a um cuidado, a um 

rigor; pois havia também uma discussão histórica acerca da dúvida relativa quanto ao 

comportamento “libertino” das jovens vítimas, muitas vezes argumentada pela defesa do 

acusado (VIGARELLO, 1998). 

Entretanto, a partir do século XIX, haverá um maior impulso para o 

entendimento de que as pessoas que sofriam violência sexual eram escolhidas por seus 

perpetradores mais por sua possível fragilidade do que pela nubilidade de seus corpos, 
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alterando a compreensão do crime. No século seguinte, vão ser aprimorados os interesses 

sobre as consequências do crime sexual, trazendo no bojo a questão dos danos íntimos, 

derivas e desordem de consciência, em especial com a abordagem psicanalítica. 

(VIGARELLO, 1998). 

O fim do século XIX marca aspectos importantes para a história do estupro, 

que são a definição do crime; o aparecimento da psicologia e o interesse maior no 

indivíduo; o estudo sobre a suposta personalidade do violador; a sistematização e 

sofisticação de técnicas de polícia; a estatística administrativa; e, a medicina legal. 

(VIGARELLO, 1998).  

A invenção da Psicologia moderna nasce desse contexto de sociedade de 

controle, buscando um novo tipo de assujeitamento: não a partir do exterior, mas de uma 

modelagem que se produz do interior a partir de um processo de normalização e 

adaptação, cuja finalidade é criar uma homogeneização dos modos de existência. 

(NARDI; SILVA, 2009). 

Haverá uma multiplicação dos conselheiros e psicólogos, pois, é preciso 

atender à grande de demanda nessa difícil teia intricada de relações conflituosas, 

conforme Donzelot (1980),  

 

dos pais desarmados, dos filhos desviados, dos casais infelizes, dos 
incompreendidos, daqueles que procuram um sentido na vida, daqueles a quem 

não foi ensinado viver. É aí que é necessário intervir, encontrar soluções, 

desenvolver uma ação positiva, dar ouvido a esses sofrimentos, incorporar sua 

voz ao concerto dos redentores ou, então, calar-se. (DONZELOT, 1980, p. 

170) 

 

É patente a relevância de pensar sobre os jogos das verdades envolvidos no 

problema da normalização da sexualidade e acerca dos crimes sexuais, especialmente pela 

troca do foco no inquérito para um interesse cada vez maior dos efeitos no corpo, nas 

condutas dos indivíduos, nos afetos e feridas secretas na subjetividade de quem é agredido 

sexualmente.  

Isso porque já era dada toda uma importância ao sofrimento pessoal, a 

insistência no estrago oculto, na ruptura; a tortura e a violência psíquicas são tanto mais 

decisivas quanto transformam a imagem dominante da criminalidade e dos seus efeitos. 

(VIGARELLO, 1998) 
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3.2 Terra à Vida, Fertil-Idades 

 

Na última década, as legislações nacionais, as divulgações nos meios de 

comunicação e os estudos científicos na interface violência-saúde vem sendo 

incentivados internacionalmente, em especial após o Relatório Mundial sobre Violência 

e Saúde, em 2002, da Organização Mundial da Saúde. Nele insere-se a discussão de 

amplitude global sobre a violência como grave problema de saúde pública. Além disso, 

discorre sobre os vários tipos de violência, e dentre elas a sexual, correspondendo a 

 

qualquer ato sexual, tentativa de obter um ato sexual, comentários ou 

investidas sexuais indesejados, ou atos direcionados ao tráfico sexual ou, de 

alguma forma, voltados contra a sexualidade de uma pessoa usando a coação, 

praticados por qualquer pessoa independentemente de sua relação com a 

vítima, em qualquer cenário, inclusive em casa e no trabalho, mas não limitado 

a eles. (KRUG, 2002, p. 147) 

 

Este documento deu impulso às discussões nessa interface já surgidas desde 

a década de 1990, criando e atualizando políticas públicas, como a Política Nacional de 

Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências (BRASIL, 2001), e a norma 

técnica do Ministério da Saúde, “Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da 

violência sexual contra mulheres e adolescentes”, que normatiza as condutas dos 

profissionais da saúde referentes ao cuidado às pessoas em situação de violência sexual, 

e que teve sua primeira versão publicada em 1999. (BRASIL, 2012). 

Nesse sentido, houve uma ampliação das políticas públicas em âmbito da 

saúde, inclusive, nos últimos 20 anos, o Brasil, vem sofrendo uma transição 

epidemiológica, em que as enfermidades infecciosas, como causas de morbimortalidade, 

estão cedendo lugar às doenças crônicas e degenerativas e aos agravos provocados por 

violências e acidentes (MINAYO, 2009). 

Não só o âmbito da saúde teve de reestruturar-se para captar essa nova 

realidade brasileira, mas também as legislações. Conforme Lowenkron (2017), no Código 

Penal de 1890, vai constar a primeira noção de presunção de violência por menoridade, 

indicando que atos sexuais perpetrados contra menores de 16 anos eram crimes nesse 

período. Já no Código Penal Brasileiro de 1940, mantém-se o critério de presunção da 

violência diferenciando o “estupro” de um “atentado violento ao pudor”, diminuindo a 

idade de 16 para 14 anos, e acrescentando que também seria considerada a vítima aquele 
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que fosse alienado ou débil mental, ou que não pudesse oferecer resistência diante do 

crime de violência sexual.  

 Mais recentemente, a exemplo da Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, que 

altera o Código Penal Brasileiro, especifica e agrava o crime de abuso sexual contra 

crianças e adolescentes. Extingue o crime de “atentado violento ao pudor”, tornando-o 

um estupro, cabível a partir de então para ambos os sexos, além de aumentar as penas 

para o crime, trazendo o entendimento de que qualquer um que tente ou realize um ato 

sexual ou carícias sexuais, envolvendo pessoa menor de catorze anos estará cometendo 

um crime grave.  

Sobre o consentimento sexual, as legislações e documentos oficiais, utilizam 

a idade cronológica da pessoa vitimada como único critério para o crime de abuso sexual. 

Essa menoridade sexual significa que “(...) até certa idade, o menor é visto como ‘objeto’ 

e nunca como ‘sujeito’ em uma relação sexual, isto é, sua vontade e agência não são 

consideradas juridicamente válidas. (LOWENKRON, 2016, p. 11). 

E que apesar do julgamento do Supremo Tribunal Federal, em 1996, de 

relatoria do Ministro Marco Aurélio de Mello, posicionando-se por um ponto de vista que 

a vulnerabilidade nos casos de estupro seria de caráter relativo, quando os juízes do STF 

concedem habeas-corpus a um homem de 24 anos por considerar o passado e as 

experiências sexuais da adolescente para dirimir a culpabilização do acusado, com uma 

adolescente, de 12 anos; o atual entendimento majoritário da lei e da jurisprudência do 

STF é de que o critério etário acerca da ‘menoridade sexual’ é de caráter absoluto. 

(LOWENKRON, 2016). 

Considerar o critério etário como absoluto vem colocar um modo de 

ordenamento social e jurídico, apenas com relação a uma temporização de um corpo com 

referência a uma maturação biológica, o que não dá conta da complexidade dos modos de 

subjetivação envolvidos em nossa sociedade. Por isso, 

 

(...) é importante lembrar que, se, por um lado, a periodização da vida é um 

modo de institucionalizar as transições das pessoas, instituindo idades ideais 

para cada coisa (Souza, 2005), por outro, para compreender as formas de 
regulação da conduta sexual, não se pode tomar a ‘idade’ como critério único 

e absoluto. A ‘idade’ está associada a moralidades diferenciadas de acordo com 

o gênero. Além disso, por vezes, as assimetrias de ‘idade’ são articuladas a 

outras assimetrias, como aquelas relativas às posições sociais e à classe. Sendo 

assim, a análise dos entrecruzamentos de categorias parece ser o melhor meio 

para entender os processos de regulação social e jurídica da sexualidade no 

contexto político contemporâneo. (LOWENKRON, 2007, 715). 
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Conforme os dados oficiais da saúde, utilizando apenas esse critério etário, o 

que consta é que entre o período do ano de 2010 a 2015, via informações do próprio 

DATASUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016), pessoas entre dez e catorze anos atingem 

um índice de quase a metade (43,2%) dos casos notificados de violência sexual, no âmbito 

da saúde, no Estado de Sergipe, abrindo questionamentos sobre por que pessoas com essa 

faixa etária são mais frequentemente o alvo desse tipo de violência. 

Nesse dado significativo estão mescladas aquelas que afirmam terem sido 

abusadas sexualmente – não negando aqui uma possível predominância destas na 

incidência dos dados – e aquelas que negam terem sido violentadas (aqui falando mais 

especificamente de uma parcela das adolescentes de doze e treze anos), por haver 

consentido o ato sexual. O que se percebe é não haver qualquer distinção nos registros do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) sobre essa 

situação. 

Faz-se, por conseguinte, necessário diferenciar entre essas duas situações para 

melhor compreender os jogos de verdades imbuídos. Seriam mais frequentes os registros 

de abuso perpetrado contra as adolescentes por estarem sendo mais protegidas pelas 

políticas públicas, por estarem mais submetidas ao jugo perscrutador da saúde ou por 

serem mais silenciadas de seus desejos? 

 

3.3 Planta, in-forma, de-forma: germina. 

 

Discorre-se aqui em contra-memória, relativa ao período de cinco anos, 

trabalhando como psicóloga clínica em um serviço de referência às pessoas em situação 

de violência sexual, ou mais precisamente, de “vítimas”, como assim continha no nome 

do serviço em saúde. Ali me era requerida a realização de acompanhamento psicológico, 

bem como a composição de relatórios solicitados pela Delegacia de Grupos Vulneráveis 

ou pela Justiça e a periódicas entrevistas ou palestras relativas à campanha de prevenção 

à violência sexual. 

Na equipe multiprofissional, constava além de psicóloga, profissionais da 

Enfermagem, Serviço Social e um corpo médico especializado em ginecologia-obstetrícia 

exclusivo a esse público, em plantão de 24h, realizando acolhimento (com entrevista 

inicial), exames laboratoriais, medicamentos profiláticos para doenças sexualmente 

transmissíveis (entre eles, coquetel contra o vírus HIV), e a interrupção de gestação para 
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as gravidezes decorrentes de estupro, conforme a Norma Técnica específica (BRASIL, 

2012). 

É imprescindível ressaltar, todavia, que muito frequentemente chegavam 

pessoas das mais diferentes idades que afirmavam terem sofrido abuso sexual e que ali 

buscavam o serviço requerendo, de fato, acolhimento, informações sobre auto-cuidado, 

medicamentos profiláticos ou outros procedimentos em saúde, como suturação urgente, 

em casos mais graves de dilaceração. 

Entre os discursos trazidos por essa contra-memória, podemos agrupá-los em 

cinco cenas de adolescentes de doze e treze anos que negavam ter sido vitimadas: uma 

relativa à saúde de um corpo total, a concernente à Justiça ou lei total; a que faz referência 

a uma ideia de família traída; a referente a um saber profissional; e, à instituição 

propriamente dita. 

A primeira cena destaca-se entre aqueles em que as adolescentes, muitas 

vezes, trazidas por Conselheiros Tutelares e/ou familiares, eram forçadas a relatar sobre 

a sua iniciação sexual, como foi, com quem foi, quantos anos ele(s) tinha, onde ocorria, 

quem sabia, etc. Vê-se uma garota de seus treze anos que confirma ter tido relação sexual 

diante de tantos profissionais, acrescentando que “não foi bem assim”, “era um ficante”, 

“rolou” e arrematando com um “eu já estava a fim”. Nenhuma das frases era considerada, 

informando a equipe de saúde a ela, em seguida, que o que lhe ocorrera era algo errado, 

e que ela poderia estar grávida. “Você quer engravidar, perder sua juventude com um 

filho? Você que deixar de sair pra ficar cuidando de menino? Você quer pegar uma AIDS? 

Você sabia que você poder ter pego uma doença sexualmente transmissível?”. 

A garota observa as profissionais vestidas de jaleco branco em uma espécie 

de dança na sala de atendimento, buscando remédios, anotando em fichas, organizando e 

preenchendo vários e vários papeis. Às vezes olhavam para ela, como se investigasse suas 

reações, às vezes as profissionais só se fixavam nos papeis ou nos remédios. 

Impacientava-se com essa movimentação e com as perguntas feitas sobre a sua vida e de 

como deveria se comportar, logo diante de sua mãe, Conselheiros Tutelares e mais umas 

duas ou três profissionais de jaleco que entravam e saíam, a todo momento, da sala de 

atendimento.  

A partir daí, mesmo diante de sua recusa em permanecer naquele lugar, era-

lhe explicada a importância de ser examinada, até que fosse convencida de que haveria, 

sim, de ser examinada, por exame de sangue e ginecológico. Além disso, acabou por ser 

trazida em até 72h após o suposto ato de estupro, o que lhe dava o direito de ser 
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administrada uma medicação profilática do vírus HIV, o que, na grande maioria dos 

casos, causava diversos desconfortos físicos (como fortes náuseas e diarreias, por um 

período de 30 dias) – ainda que lhe fossem explicadas as razões para tal uso. Durante um 

período de seis meses, como assim preconiza a Norma Técnica do Ministério da Saúde, 

ela será acompanhada e reexaminada algumas vezes, a partir da marcação de consultas 

de retornos, para após conclusão unilateral da equipe multiprofissional, ser-lhe liberada 

do serviço de saúde. 

De imediato, a impressão que se tem dessa cena é a de que o único corpo 

punido ali era o da adolescente, era o dela que era examinado pelo serviço de saúde, pelo 

serviço médico-legal, ouvida pelo serviço policial, encaminhada e dirigida pelo Conselho 

Tutelar aos estabelecimentos, restringidas as saídas de sua residência para escola ou ao 

aparelhamento institucional relativo ao processo, até mesmo o seu acesso a aparelhos 

eletrônicos, para evitar quaisquer contatos com o possível abusador. Mesmo que ela 

ficasse todos os dias na janela de sua casa para ver quem ela considerava ser seu 

“namorado” passando na rua, não poderia falar-lhe. Achava injusto, pois ela estava ali 

estrita à sua casa e aos cuidados em saúde, enquanto ele transitava tranquilamente pelas 

ruas de sua cidade, podendo, inclusive, estar com outras garotas. 

Essa combinação de perguntas que lhe são feitas, marcam um ponto de vista 

de ora vitimizá-la, ora culpabilizá-la pelos inevitáveis procedimentos de saúde sob os 

quais ela tem de ser submetida. Para Castiel (2007), o âmbito da saúde é um forte 

instrumento normatizador do convívio humano, trazendo formas modernas de regulação 

mediante justamente novas estratégias de culpabilização instituídas. 

Uma segunda cena traz os discursos acerca da Justiça/Lei total, no mesmo 

palco da sala de atendimentos. Ali está uma outra adolescente, agora sendo informada 

pela equipe de profissionais de saúde ou do Conselho Tutelar que a acompanha que 

primeiramente o(a) Delegado(a), depois o Juiz irá decidir se lhe teria ocorrido violência 

ou não, apesar de sua plena recusa de conceber os episódios como tal. 

Às vezes, quando manifestava uma certa resistência em relatar os detalhes 

dos supostos episódios de estupro, após já ter afirmado que não tinha sido abusada, ela 

ouve: “diante da Lei, você é uma menina, e o que aconteceu com você foi um estupro! 

Você sabia que ele pode ser preso? Você sabia que ele é considerado um estuprador? Ele 

não podia fazer isso! Ele sabia o que estava fazendo, você, não!”. 

Diante da recusa da adolescente em aceitar essa informação de que lhe 

houvera sofrido um crime, e não uma experiência afetivo-sexual, não importando nessa 
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circunstância se o suposto abusador teria idade semelhante à sua, ou de comum acordo e 

aceitação da existência desse relacionamento, por parte de sua família ou de há muito ser 

do seu convívio, sua vizinhança. 

Essa adolescente menor de catorze anos é informada ainda que diante da 

recusa de seu genitor (único responsável presente) em aceitar-lhe a gestação, o Juiz 

determinaria se ela teria ou não o bebê, mesmo diante do relato de a gravidez “ter sido 

planejada” e do relacionamento afetivo entre a adolescente e o seu dito agressor (para ela, 

seu namorado) ser de quase um ano. Para ela, muitas vezes o agressor poderia ser o 

operador da Justiça e o genitor (que até aquele momento era uma personagem ausente em 

sua criação, sendo-lhe deixada por sua mãe para que o pai a sustentasse financeiramente, 

já que não estava mais podendo e indo residir em uma outra cidade). Ele, em casa ou na 

sala de recepção, já havia lhe avisado de que estava determinado a não lhe comprar 

medicamentos que ajudassem a manter gestação (planejada e já idealizada por ela).  

Donzelot (1980) refere que esse controle das famílias às filhas tinham um 

interesse referente ao regime de alianças, sendo mais vantajoso controlá-las do que aos 

filhos, pois 

 

Se os pais ensinavam às suas filhas a preservação e encorajavam as proezas 

amorosas de seus filhos, é porque isso correspondia aos seus interesses no jogo 

das alianças matrimoniais, onde a capacidade contratual de uma família e, 

portanto, seu poder, era maior quando suas filhas eram mais preservadas do 

que as das outras famílias. O regime das alianças provoca e ratifica os 

resultados de uma guerra civil permanente, de uma série de microbatalhas que 

eram chamadas devassidão, sedução, desvio.” (DONZELOT, 1980, p. 136) 

 

Uma terceira cena comumente apresentada era o da Família Traída. O que vê 

é uma adolescente, ouvindo de cabeça baixa, o quão dolorosa estava sendo para os seus 

familiares, e em especial à mãe, pela iniciação sexual da garota ter ocorrido, sem o prévio 

aviso ou consentimento. Esse discurso poderia ser emitido pelos próprios familiares ou 

por profissionais de saúde, que intensificavam o relato dos primeiros. Ali ela ouvia a mãe 

chorando e tecendo toda a sua dor materna por ter sido “obrigada” a ir na Delegacia, no 

Instituto Médico-Legal e no SAVVS, pela própria adolescente, devido a seu 

comportamento que destoara daquilo que ela considerava como normal. 

Interessante observar que durante esse período de cinco anos como a única 

psicóloga de referência não houve ou não me foi encaminhado sequer um caso de 

adolescente do sexo masculino, trazido pela família, que tenha tido sua iniciação sexual 

antes de catorze anos. Exceção se faz para os casos em que garotos de doze e treze eram 
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trazidos com suspeita de exploração sexual, quando ele recebia dinheiro ou presentes em 

troca de sexo (que em geral, os acusados eram homens). No tocante a essa questão há 

muitas dúvidas, se a exiguidade do número de casos poderia ser devido a não considerar 

a iniciação sexual (heterossexual) dos garotos antes dos catorze como estupro de 

vulnerável pela família e sociedade, ou se essas situações eram somente consideradas 

violência sexual, enquanto partisse de uma relação homossexual, tipificando-o não como 

estupro, mas como uma exploração sexual? Importante pontuar essas questões, ainda que 

não seja o objetivo desta pesquisa. 

Voltando à cena da adolescente, vemos que era lhe imputado todo o dano de 

ter rompido o equilíbrio e a paz das relações familiares, inclusive, a partir de agora, estava 

anunciado de que alguns familiares teriam novas funções (ou a partir de então, mais 

claramente anunciadas), que poderia ser um irmão, uma tia, a avó ou a própria mãe, de 

controlar toda e qualquer ação da garota que fosse suspeita: acompanhar a entrada e saída 

da escola, guardar a chave de casa, vigiar o uso de celulares e outros aparelhos de 

comunicação, etc. Mal saberia a ela de que, a partir daquele momento, seriam observados, 

analisados, perscrutados os sorrisos e todos os comportamentos da adolescente para tentar 

captar, pelos familiares, se ela estava pensando no suposto abusador, e assim alimentando 

a afetividade para com ele. Não poderia demonstrar bom humor, enquanto a sua família 

passava por esse constrangimento, era a regra não-dita que a mãe empunharia a partir da 

iniciação sexual dela. Era-lhe permitido chorar, sentir-se triste e entediada, para que fosse 

lhe incutida algum sentimento de arrependimento. 

E ora a família, ora os profissionais de saúde deixavam escapar: “é assim que 

você agradece a sua mãe pelos dias insones que ela/eu teve/tive que cuidar de você, 

quando estava doente? É assim que você agradece a comida feita, a roupa lavada, a escola 

paga?”. A adolescente, no entanto, antes de ir ali já ouvira pelo pai que a notícia de 

mudança de residência: “por sua causa, eu vou vender essa casa! Você nos envergonhou! 

E agora? Como vamos ficar diante dos vizinhos?” Se o suposto abusador, nesses casos, 

foi condenado ou não judicialmente, não se sabe; mas a adolescente, nesses espaços, já 

era julgada, sentenciada e punida. 

Donzelot (1980) afirma que o que perturba as famílias são os filhos 

adulterinos, os menores rebeldes, as moças de má reputação, enfim, tudo o que pode 

prejudicar a honra familiar, sua reputação e sua posição. Além disso, as famílias 

institucionalmente possuem a obrigação de reter e vigiar seus filhos se não quiser, ela 

própria, ser objeto de vigilância e de disciplinarização. 
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Na classificação de discurso Profissional/Saber, havia aqueles outros 

familiares e/ou profissionais, que exerciam um discurso de que outrem (familiar e/ou 

profissional) devesse ter a obrigação de produzir um convencimento à adolescente de não 

mais se interessar pelo suposto agressor ou de quaisquer outros (ou seja, de silenciar sua 

sexualidade).  

Na cena, vê-se a mãe ou algum responsável solicitando que o profissional de 

saúde produzisse uma “consciência” na adolescente, para que ela não buscasse outras 

relações que lhe oferecessem risco de gravidez indesejada ou de possíveis doenças 

sexualmente transmissíveis; de que ela tivesse a “consciência”, que “soubesse” esperar 

para outra relação sexual, após os 14 anos, para evitar quaisquer novos 

comprometimentos judiciais. E claramente a mãe solicita à profissional, na frente da 

garota: “eu quero que ela deixe de ser apaixonada por ele”, como se a psicóloga pudesse 

realizar uma alteração comportamental, a partir dos atendimentos clínicos, não só de um 

processo de desapaixonamento, mas uma produção de raiva ou mágoa para com aquele 

que a menina conferia como “namorado” ou “ficante”. 

Enquanto tempo passa, a mãe ou a acompanhante diz novamente à 

profissional que a “terapia não está dando certo”, pois observa que a adolescente parece 

ainda guardar ou cultivar algum sentimento de afeto pelo suposto abusador. Caso 

contrário, a profissional estava ali cumprindo institucionalmente o seu papel ou sendo 

considerada uma “boa” psicóloga, conforme os discursos dos familiares. Levar à 

psicóloga para a mãe era uma esperança de que os sentimentos da garota poderiam ser 

transformados de apaixonamento para mágoa; se após algumas sessões, isso não ocorre, 

ela, a mãe, estava disposta a não mais levar a filha para os atendimentos. 

Esse requerimento das famílias ao psicólogo, que é uma espécie de técnico 

gestor das instabilidades subjetivas, pela alteração comportamental de seus filhos condiz 

com a grande oportunidade história dos “psi” que 

 

(...) consiste nessa dupla tendência centrífuga e centrípeta da família que 
provoca o surgimento de um espaço intermediário entre o em-família é o fora-

da-família, uma zona em plena expansão delineada pelo vai-e-vém 

interminável dos atormentados de dentro e dos desviados de fora. Posição 

estratégica entre tentações inversas e circulares, que eles serão os únicos a 

poderem ocupar, em função de sua disponibilidade para gerirem a 

instabilidade. “ (DONZELOT, 1980, p. 176) 

 

E um último discurso corresponde à própria organização, com pequenas 

cenas. Como exemplo, podemos retomar a conversa, já mencionada anteriormente, de 
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uma profissional de Enfermagem à psicóloga: “há quanto tempo você faz violência?”. 

Em outros momentos, era perguntado pelas recepcionistas às pessoas na sala de espera da 

maternidade, em alto e bom som: “ainda tem paciente da violência aí?”, na minha 

presença ou de outro profissional que trabalhasse no mesmo setor, sinalizando para os 

demais usuários (gestantes guardando ser atendidas pela urgência, familiares que estavam 

aguardando a autorização para que visitassem a parturiente e o recém-nascido, avós e 

companheiros que aguardavam notícias da gestante que entrara no centro cirúrgico, etc.) 

do serviço de que toda e qualquer pessoa que se aproximasse de uma de nós (que usassem 

jaleco) seriam logo, pessoas estupradas, eliminando qualquer proteção ao sigilo. 

Em outra circunstância, era patente o olhar dos demais profissionais de saúde 

da maternidade (que não trabalhavam no setor SAVVS) quando chegava algum caso que 

já havia sido apresentado e exposto por programas de televisão, produzindo uma gama de 

olhares que acompanhava a entrada e a saída de tais usuários, analisando-lhe as 

vestimentas, os modos de comportar-se, os sorrisos, se encaixava no perfil de vítima 

libertina, etc. As usuárias, ou quaisquer pessoas que me acompanhassem nos corredores 

sem o uso de jaleco e/ou com vestuário simples (indicando ser de baixo poder aquisitivo), 

já enfrentavam os olhares perscrutadores de funcionários da organização, produzindo um 

julgamento silencioso, mas não menos impositivo.  

Tais discursos podem ser descritos como da ordem da violência, em uma 

concepção arendtiana, pois não lhes é possível o comum exercício de poder, já que 

geralmente os discursos relativos às decisões acerca de seu corpo ou de sua sexualidade 

não lhe era possível tomar, só de modo unilateral pelas instituições da saúde, da Justiça, 

da família e dos saberes. 

Na verdade, havia nesse campo toda uma produção de violências 

institucionais, onde a marca era de que as leis se apresentavam, no campo, como se 

estivessem realizando um desejo das pessoas, o que na verdade era um excesso do uso da 

lei como um instrumento de regulação da vida social e das nossas relações. 

(MENDONÇA FILHO, 2012). 

Coimbra (2002) chama a atenção que mesmo diante de maior publicização 

acerca da violência doméstica cometida contra crianças, adolescente e mulheres, sobre 

informações de como proceder em tais situações, bem como uma maior divulgação sobre 

os locais onde buscar atendimento, no entanto, sobre a violência praticada por agentes do 

Estado, a violência institucionalizada, há um total silêncio, uma total desinformação, e 

mesmo omissão, conivência e descompromisso, por parte dos órgãos do Estado. 
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Essa violência passa também por um certo “esquecimento” frequente da 

instituição para com o setor, inclusive desarticulando (de acordo com informações de 

profissionais que continuam atuando nesse local) a exclusividade de profissionais para 

atender tal demandar. As informações que me chegam desse lugar de não mais psicóloga, 

nesse fora, é de uma contínua desvalorização desse terreno. Se antes percebia essas 

situações de violências, omissão, conivência e descompromisso, como assim fala a autora 

supracitada, estando nesse fora (após minha saída do trabalho) não me chegam nenhuma 

boa nova. 

Mas pode ser pior? E se além de uma terceira perna, houvesse uma quarta, 

que promovesse uma ainda maior estabilização, normalização? E se houvesse uma 

proposta de recrudescimento das práticas de saúde para uma maior inserção de demandas 

judiciais? Sim, pode ser pior! 
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4. PROJETO DE NORMA TÉCNICA 
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A vida se vingava de mim, e a vingança consistia apenas em voltar, nada 

mais. Todo caso de loucura é que alguma coisa voltou. Os possessos, eles 

não são possuídos pelo que vem, mas pelo que volta. Às vezes a vida volta. 

(...) E isso me parecia o inferno, essa destruição de camadas e camadas 

arqueológicas humanas. (LISPECTOR, 1998., p.53) 

 

 

Como uma contínua repetição daquilo que foi, do que ocorreu. Descrição 

minuciosa do que passou, com exatidão de tempo, de local, desse voltar e nada mais. 

Rigor da mensuração, da localização no corpo, das feridas, das marcas, das secreções, dos 

vestígios. Repetição, agora verbalizada, para serem registradas uma a uma. 

Assim, na caça às reminiscências corporais, perde-se um todo ali. Metonímia 

corporal: de uma parte de indício de dor à constatação de um todo de crime ocorrido. 

Volta aos supostos fatos a cada questionamento que servirá de arcabouço para uma 

criminalização. Estamos em uma geografia hospitalar ou geografia policial? Quem pode 

identificar essa diferença? Ou se está falando de um lugar fronteiriço ou zona de comum 

interesse? 

Problematizar esse imbricamento passa inicialmente por identificar onde 

começa o terreno da justiça e onde termina o da saúde, a partir dos discursos contidos em 

uma proposta interministerial de protocolo. Este advém da tríade Ministério da Justiça, 

Ministério da Saúde e Secretaria de Políticas para as Mulheres, de suma importância que 

pode afetar todo o atendimento multiprofissional e o aparato institucional atual destinados 

às pessoas em situação de violência sexual. E nos interessa aqui identificar os possíveis 

corolários às adolescentes menores de catorze anos que negam ter sofrido estupro. 

 

Normas, Norm-ondas 

Norm-águas, Vão e voltam, 

Vira-água, Vira-rio, Vira-mar. 

 

Este capítulo, versa sobre uma amálgama de texto acadêmico, poemas e 

pintura mandálica, trazida aqui ludicamente como um elemento “água”, na tentativa de 

trazer um panorama onde se apresentam transformações, movimentos, e podem ser 

diários, contínuos, com efeito devastador no cotidiano e no desejo das pessoas, como um 

“tanto bate até que fura”. Campos de análise que se tornam a “gota d´água” no papel de 

profissional, analisando os meandros de uma atuação clínica, imiscuída e dissolvida na 

atividade profissional de na leitura das cenas caráter sócio-institucional. 
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4.1. Normas, Norm-ondas 

 

Em agosto de 2014 participei da 2ª edição do Curso de Atenção Humanizada 

a Pessoas em Situação de Violência Sexual com Registro de Informações e Coleta de 

Vestígios, em Brasília, com mais cinco profissionais do SAVVS, sendo dois médicos 

ginecologistas, duas enfermeiras e um assistente social. Essa edição foi formada por 

profissionais da área dos serviços de saúde de referência em violência sexual 

(Maternidades, Hospitais Universitários e Institutos Médico-Legal) de sete Estados: Acre, 

Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Piauí, Roraima e Sergipe. Lá estavam de 

Sergipe profissionais da maternidade de referência no atendimento a esse público e o 

Hospital Universitário. Não houve respostas quanto ao porquê da ausência dos 

profissionais do IML/SE. 

Tal curso foi previsto pelo Programa Mulher: Viver sem Violência, lançado 

em março de 2013, pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, constando em seu Eixo 

III, como um dos procedimentos a serem executados, a realização de uma capacitação de 

profissionais do Sistema Único de Saúde para a coleta de vestígio e guarda da prova 

criminal. No entanto, somente em agosto de 2014, é formada a primeira turma do Curso 

de Atenção Humanizada às pessoas em situação de violência sexual com registro de 

informações e coleta de vestígios, em Brasília, Distrito Federal. 

O programa completo era ministrado durante quatro dias, sendo que só pude 

participar dos dois primeiros (Módulo I), os quais eram permitidos para toda a equipe de 

profissionais. Nos dois últimos dias (Módulo II), os conteúdos eram formatados 

exclusivamente para médicos e enfermeiros dos serviços de saúde. 

No Módulo I, houve inicialmente o denominado Seminário Contextualizador, 

o qual correspondia à apresentação dos alunos participantes, bem como o relato de como 

funcionavam os seus serviços, se já havia sido implantado um atendimento especializado 

às pessoas em situação de violência sexual, quantos e quais categorias compunham as 

equipes, etc. Após essa exposição de cada serviço, foram ministradas aulas de: “Relações 

Sociais de Gênero e enfrentamento à violência contra a mulher”, “Atenção integral para 

pessoas em situação de violência”, “Fluxo de Investigação de Crime de violência sexual”, 

“Fluxo de Investigação de Crime de violência sexual”, “Perícia oficial na investigação de 

crimes de violência sexual” e “Cadeia de Custódia”, que são descritas abaixo. 
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Mais especificamente, em “Relações Sociais de Gênero e enfrentamento à 

violência contra a mulher”, que trazia discussão de gênero direcionando exclusivamente 

às mulheres (sem quaisquer aprofundamentos acerca da população travesti, transgênero, 

etc.), que foi motivo de piadas de alguns profissionais que ali estavam por entenderem 

que a aula concebia a mulher por um ponto de vista do vitimismo e da tutela, pois trazia 

a concepção de patriarcado como “dominação e exploração das mulheres pelos homens, 

na família, centrada na figura do ‘patriarcado’ ”, como consta em slide exposto naquele 

momento e contido na apostila do curso. 

Na aula “Atenção integral para pessoas em situação de violência”, foi 

colocada a criação da Lei 12.845 de agosto de 2013 que estabelece o atendimento 

obrigatório e integral (leia-se médico, psicológico e social), em todos os hospitais do SUS, 

como uma importante garantia legal às pessoas em situação de violência sexual.  

No conteúdo de “Fluxo de Investigação de Crime de violência sexual” foi 

trazido o aparelhamento institucional pelo qual uma pessoa em situação de violência 

sexual precisava percorrer, seja na polícia, saúde, justiça, etc.  

Em seguida, houve a palestra de “Perícia oficial na investigação de crimes de 

violência sexual” com noções sobre perícia médico-legal e por fim, a “Cadeia de 

Custódia”, fazendo referência aos cuidados com a coleta, o armazenamento e a 

identificação de materiais vestigiais de um crime de violência sexual, aula que encerra a 

participação para psicólogos e enfermeiros. Os dias subsequentes seriam de conteúdo 

disponibilizado exclusivamente para médicos e enfermeiros, os quais foram: 

Traumatologia Forense, Sexologia Forense, Genética Forense e Análise qualitativa de 

casos práticos. 

Todos os materiais impressos ou slides apresentados durante o curso constava 

no cabeçalho o tripé Ministério da Justiça (MJ), Ministério da Saúde (MS) e Secretaria 

de Políticas para as Mulheres (SPM), nessa ordem, dando a impressão de que o primeiro 

seria o principal órgão promotor do curso – exceto, por um caderno para anotações 

disponibilizados aos alunos onde constava a ordem MS-MJ-SPM, da esquerda para a 

direita, dando a compreensão de que poderia ser um curso encabeçado, na verdade, pelo 

Ministério da Saúde. 

Mesmo que o curso tenha sido organizado a partir do trabalho compartilhado 

de representantes dos três ministérios, é bem provável que o MJ tenha sido o ator principal 

dessa construção. Somente após o curso ter sido realizado, ao pesquisar materiais sobre o 

mesmo, encontrei uma apresentação na internet contendo um documento que traz o 
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Ministério da Justiça como o proponente do curso (informação esta que não foi veiculada 

durante o curso), mais especificamente pelo Departamento de Pesquisa, Análise de 

Informações e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública (DEPAID). Nele 

consta que o curso possui como objetivo geral:  

 

Capacitar os profissionais da área da segurança pública e da rede pública de 

atendimento do SUS, para o atendimento humanizado às vítimas de violência 

sexual, observando-se os diferentes níveis de atuação de cada profissional, 

bem como a garantia da cadeia de custódia dos vestígios coletados. (2015) 
3[grifo nosso]. 

 

Destaco a expressão “vítimas de violência sexual” do objetivo geral contido 

nessa apresentação, como uma terminologia que não consta nos documentos do 

Ministério da Saúde, como vimos, nem na primeira Nota Técnica sobre a matéria, ainda 

em 1999. A presença dessa terminologia traz uma forte suspeita da possível procedência 

do curso conferida ao Ministério da Justiça.  

Importante destacar que esse termo vai ser repetido, ainda na apresentação, 

no item que trata de resultados esperados, os quais correspondem a: 

 

Fomentar a integração entre o atendimento feito pelo médico do SUS e o 

atendimento pericial das vítimas de violência sexual realizado nos órgãos 

oficiais de medicina legal; Melhorar a qualidade do atendimento às vítimas de 

violência sexual, diminuindo a vitimização; Aumentar a resolução de casos de 

crimes sexuais: autoria e materialidade; Inserir as informações genéticas dos 

vestígios nos bancos de dados de perfis genéticos (RIBPG)4 (BRASIL, 2015) 

[grifo nosso]. 

 

O curso de Atenção Humanizada ter partido principalmente do Ministério da 

Justiça condiz com uma preocupação recorrente nessa coleta e manutenção dos vestígios 

decorrentes de violência sexual, em detrimento de uma maior preocupação em pensar 

formas de lidar, na área da saúde, com as mais diferentes situações de violência. 

                                                             

3 Apresentação em slides anexada na página, com a data de colocação do material no ar em 22 de setembro 

de 2015. IN: https://prezi.com/wpntbfgyyres/curso-de-atencao-humanizada-as-pessoas-em-situacao-de-

violen/, acessado em 30/06/2016. 
4 RIBPG – sigla correspondente à Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, criada em 2009, e 

conforme a página na Internet do Ministério da Justiça, devido à iniciativa do próprio MJ com Secretarias 

de Segurança Pública Estaduais, tendo por objetivo propiciar o intercâmbio de perfis genéticos de interesse 

da Justiça, obtidos em laboratórios de perícia oficial. A RIBPG destina-se a subsidiar a apuração criminal 

e a identificação de pessoas desaparecidas. (BRASIL, 2016). IN: http://www.justica.gov.br/sua-

seguranca/ribpg, acessado em 19/06/2016. 

https://prezi.com/wpntbfgyyres/curso-de-atencao-humanizada-as-pessoas-em-situacao-de-violen/
https://prezi.com/wpntbfgyyres/curso-de-atencao-humanizada-as-pessoas-em-situacao-de-violen/
http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/ribpg
http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/ribpg
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O interesse na normatização dos atendimentos em saúde para a violência 

sexual recebe um reforço em 2013, com a produção de legislações específicas, na esfera 

nacional, para a temática. 

Em março daquele ano, o governo federal lança o Decreto nº 7.958, o qual 

estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais 

de segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde. Traz ainda 

como uma das diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos 

profissionais da segurança pública e da saúde a “promoção de capacitação de 

profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do SUS para atender vítima 

de violência sexual de forma humanizada, garantindo a idoneidade e o rastreamento dos 

vestígios coletados” (BRASIL, 2013a). 

Além disso, a legislação considera entre os procedimentos que devem constar 

nesses serviços de saúde, a coleta de vestígios para, assegurada a cadeia de custódia, o 

encaminhamento à perícia oficial, com a cópia do Termo de Consentimento Informado; 

tornando o entrelaçamento entre os setores de segurança e saúde mais imbricados, no 

atendimento em violência sexual. Direito e saúde articulam-se e contaminam-se no 

processo de produção de “vítima”, fazendo com que seja a partir da construção prévia da 

vítima, socialmente legitimada, que se reconheça o ato violento e lhe seja dada atenção 

na saúde. O Decreto acima não inaugura essa articulação, mas fortalece-a.  

As diretrizes legais tentam responder um anseio dessa articulação direito e 

saúde, referente à preocupação quanto à comprovação do abuso sexual na infância e 

adolescência quando falta evidência física. Diferentemente de outras violências, cujo 

diagnóstico é baseado em consequências observadas, o abuso sexual é geralmente 

definido por meio de sinais indiretos da agressão psicológica somados aos fatos relatados 

pela vítima ou por um adulto próximo. (PFEIFFER; SALVAGNI, 2005). 

Outro fator importante a ser problematizado é que, em muitas vezes, a 

proteção da vítima infanto-juvenil é considerada estreitamente relacionada à 

culpabilização do agressor, caso contrário as agressões podem perpetuar-se sob o mesmo 

teto e com a mesma dependência. (PFEIFFER; SALVAGNI, 2005). 

Em 30 de agosto de 2013, é lançado o Decreto nº 8.086, o qual institui o 

Programa “Mulher, Viver sem violência", com a coordenação da Secretaria de Políticas 

para as Mulheres, objetivando, como preconiza o artigo 1º, “(...) integrar e ampliar os 

serviços públicos existentes voltados às mulheres em situação de violência, mediante a 
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articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da rede 

socioassistencial e da promoção da autonomia financeira” (BRASIL, 2013b).  

Tal Decreto propõe entre as ações a serem desenvolvidas: a organização, 

integração e humanização do atendimento às vítimas de violência sexual, bem como 

estabelece os subsídios financeiros. 

Já a Lei 12.845, de 1º de agosto de 2013, retira a prioridade da realização dos 

atendimentos à violência sexual às unidades de referência, como ocorria de práxis, 

obrigando a todos os hospitais do SUS a disponibilização de atendimento imediato 

emergencial, integral e multidisciplinar, com o objetivo de controle e tratamento dos 

agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual. (BRASIL, 2013a).  

Entretanto, até o ano de 2015, enquanto estive como psicóloga do serviço de 

referência estadual, não tive conhecimento de que esta Lei tenha causado impacto algum 

na rotina dos procedimentos ou no aparelhamento institucional em Sergipe. 

A Portaria Nº 485, de 1º de abril de 2014, do Ministério da Saúde, redefine o 

funcionamento do Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual no 

SUS, considerando que além do atendimento clínico, ginecológico, cirúrgico e 

psicossocial, o apoio diagnóstico, a assistência farmacêutica, deverá haver a realização 

da coleta e guarda de material genético; bem como inclui o serviço de atenção às pessoas 

em situação de violência sexual na Tabela de serviços especializados do Sistema de 

Cadastro Nacional de estabelecimentos de saúde, prevendo uma maior alocação de 

recursos aos serviços. (BRASIL, 2014a). 

É interessante observar que os documentos emitidos em conjunto com o 

Ministério da Justiça e da Secretaria de Políticas para as Mulheres predominam a 

expressão “vítimas de violência sexual”, como o Decreto 7.958 de 13 de março de 2013, 

ou trazem uma indefinição, trazendo ora uma expressão, ora outra, a exemplo do 

Programa “Mulher, viver sem violência”. 

Destaca-se no programa a proposta denominada de “Norma Técnica para a 

Atenção Humanizada às pessoas em situação de violência sexual com registro de 

informações e coleta de vestígios”, a inclusão dos procedimentos de coleta de vestígios e 

da cadeia de custódia de sêmen, secreções e/ou fluidos depositados na pele ou em outras 

regiões do corpo, por parte dos estabelecimentos de saúde, especializados no atendimento 

à violência sexual. (BRASIL, 2014b). 

 Com isso, preconiza-se toda uma reestruturação de tais estabelecimentos, não 

só ampliando seu leque de procedimentos a serem executados, como também remodela o 
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prontuário-padrão, ou Ficha de Atendimento Multiprofissional, o que poderá ter forte 

impacto no modo como os profissionais lidarão com os usuários.  

Vale destacar que essa Ficha (conforme Anexo A) utilizada até o ano de 2015 

(pelo menos, enquanto estava lá como profissional), no SAVVS, concentrava-se em 

dados que eram possíveis de serem preenchidos, conforme relato do(a) usuário(a) ou 

responsáveis, com data, horário, localização e características do(s) episódio(s) de 

violência sexual, bem como informações sobre a própria pessoa em situação de violência, 

registros da equipe multiprofissional e exames laboratoriais anexados. Saliento que nem 

sempre era possível ter acesso aos dados acerca dos episódios de violência, tendo em vista 

que muitas vezes crianças que são atendidas, não possuem ainda orientação temporal para 

ser formulada. 

A possibilidade da alteração da Ficha de Atendimento, com a proposta de 

nova Norma Técnica, torna-se mais diretamente referenciada à uma judicialização das 

práticas, concernentes a um suposto cuidado referente à violência sexual (Anexo B). 

Apesar de aplicado por profissionais da saúde, servirá como instrumento de produção de 

um certo modo de subjetivação em que, mais do que supostamente acolher a pessoa que 

relata ter sofrido estupro, serão coletadas informações acerca do corpo ali perscrutado 

com seus registros detalhados e descrição minuciosa do manuseio de seu próprio corpo, 

no período que antecede, que ocorre e após a violência.  

Traz como objetivo permitir que 

 

“(...) as informações e vestígios da violência estejam devidamente registrados, 

armazenados e disponíveis para os sistemas de segurança pública e de justiça 

quando a pessoa em situação de violência decidir registrar a ocorrência na 

polícia” (BRASIL, 2014b, p. 4). 

 

A Norma discorre sobre as etapas do atendimentos, a saber: acolhida, registro 

da história, exames clínicos e ginecológicos, coleta de vestígios, contracepção de 

emergência, profilaxias para doenças sexualmente transmissíveis, HIV e Hepatite B, 

notificação compulsória da violência (conforme mais uma ficha do Ministério da Saúde), 

exames complementares, acompanhamento social e psicológico, e seguimento 

ambulatorial. Acrescenta ainda que a cada etapa do atendimento deverá ser informada 

sobre a importância de realizá-la, ressaltando que “sua autonomia deve ser respeitada, 

acatando-se a eventual recusa de procedimento” (BRASIL, 2014b, p. 12), ou mais na 

frente: “A decisão da mulher deverá sempre ser respeitada” (idem, p. 14). 
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Para os usuários adultos do SAVVS, será facultativa a coleta de vestígios. Por 

conseguinte, em casos de crianças e adolescentes, pressupõe-se que será obrigatória a 

coleta de todo e qualquer vestígio que se apresentar: o registro e o exame completo. 

Assim, serão submetidas, inclusive, as adolescentes menores de catorze anos que assim 

alegarem terem tido sua primeira relação sexual, por vontade própria, 

indiscriminadamente como qualquer adulto que alegue ter sofrido estupro. 

Além de questionamentos sobre identificação e relato da violência, para a 

execução de condutas previstas para a equipe de saúde (realização de exames, profilaxia), 

etc., será preciso inquirir os usuários do serviço para compor um quadro de registro 

jurídico. Espera-se com isso que possa contribuir, que além da avaliação do médico do 

Instituto Médico-Legal, os profissionais da saúde serão como “(...) um segundo olhar que 

possibilite identificar e registrar elementos necessários à persecução penal do(a) 

agressor(a)” (BRASIL, 2014b, p. 13). 

No exame de lesões corporais, serão analisadas as regiões craniana (couro 

cabeludo, face, olhos, orelhas e boca), cervical (externa e interna), torácica e abdominal, 

mamária, membros superiores, mãos, membros inferiores e áreas genital e anal, 

salientando que tal exame não corresponderá a um laudo pericial, mas servirá de exame 

complementar ou quando o exame médico-legal não existir ou não puder ser realizado 

em tempo hábil. Logo, dá margem à existência de dois exames periciais (o da maternidade 

e o do Instituto Médico-Legal), intensificando as análises dos corpos supostamente 

agredidos. 

Conforme a proposta de Norma Técnica, será fornecido um Termo de 

Consentimento Informado sobre os procedimentos profiláticos e coleta de vestígios, 

realizados pela equipe de saúde, podendo ser assinada pela pessoa em situação de 

violência sexual ou responsável, sem conter quaisquer especificações adicionais para os 

casos de adolescentes. Isso pode tornar mais contundente a acusação de estupro, nos casos 

das adolescentes em questão. 

 O prontuário tornar-se-á robusto em detalhamento, um misto de relatos da 

equipe multiprofissional de saúde, boletim policial e exame médico-legal. A pessoa 

supostamente abusada além das informações acerca de sua identificação e resumo do 

episódio, e tendo de lidar com algum impacto emocional da situação, deverá responder 

uma gama de perguntas, (caso a Norma Técnica venha a ser implementada) tais como: 

Tomou banho? Trocou de roupa? Trouxe a roupa do momento da violência? Qual a sua 

orientação sexual? Qual a sua identidade de gênero? Faz uso de algum medicamento que 
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acha que possa afetar o comportamento, a consciência ou o sono? Já teve relações sexuais 

antes disso? Teve relação sexual consentida após o estupro (com marido, noivo, 

namorado, amigo, outro): que dia, que hora?  

Tal proposta de Norma Técnica passa de acolhimento, realização de exames 

e administração profilática de medicamentos, para o incremento de uma toda uma 

produção de saberes acerca de práticas anteriores e posteriores à suposta violência sexual. 

A ordem verbal, a partir de um curso de realização interministerial, em meados de 2014, 

a profissionais de saúde, era o indispensável preenchimento completo das fichas como 

condição para envio de recursos financeiros federais a tais estabelecimentos de saúde 

tornando a feitura por inteira dos registros um caráter impositivo.  

 

4.2. Norm-águas, Vão e voltam, 

 

Assim como o trecho inicial de Lispector (1998), pode-se avaliar o 

documento com a prática de um “voltar” contínuo, toda uma normatização do que se deve 

proceder e coletar o máximo de detalhes acerca da situação suposta de violência sexual. 

Castiel e Dias (2007, p. 2) salientam que é preciso ter cuidado com os 

discursos da saúde, e em especial os referentes a riscos de saúde, que “consistem em 

construções contingentes, de caráter normativo, inapelavelmente veiculadas a outros 

interesses”. Além disso, tais autores alertam que discursos sobre riscos à saúde fomentam 

a compreensão de uma responsabilidade individual.  

Esta novidade dos prontuários contribuirá para uma maior responsabilização 

da vítima, que passa a ser questionada por suas práticas antes, durante e após a(s) 

violência(s) sexual(is), além de ter seu corpo mais intensamente examinado, com coleta 

de quaisquer vestígios corporais (secreções, sangue, roupas usadas, etc.) na boca, vagina 

e ânus, com um swab em cada local, além de exame de sangue, ginecológico e avaliação 

clínica de todo o seu corpo, em busca de hematomas, marcas, indicativos. 

O documento aprimora recursos com a justificativa de ser preciso uma maior 

penalização dos autores de tais crimes, nos casos em que as vítimas chegam 

imediatamente após o episódio de violência, ou até em 72 horas – o que não corresponde 

à maioria dos usuários que utilizam tal serviço, conforme observação enquanto 

profissional do SAVVS. Os casos mais frequentes que ali davam entrada eram de 

violência de repetição, e não agudas ou pontuais, na sua maior parte de menores de 

dezoito anos, que por vezes demoram para compreender e revelar o que sofreram, 
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chegando já ao serviço sem mais vestígio algum. Entretanto, a partir de então, toda e 

qualquer usuário ou usuária que fosse inserido nesse serviço seria submetido igualmente 

a todo esse instrumental de exames, procedimentos, questionamentos, etc. 

A criação de documentos que regulem as práticas em saúde e as práticas 

jurídicas traz no bojo a mudança nas sensibilidades e das práticas jurídicas, inscritas na 

história, com um maior interesse no sofrimento pessoal, na insistência do estrago oculto, 

na tortura e violência psíquicas, que vão transformando a imagem dominante da 

criminalidade e dos seus efeitos (VIGARELLO, 1998). 

Adquire-se uma grande informação sobre as consequências das ações dos 

indivíduos, entretanto, as consequências das ações dos governos e das empresas 

permanecem em um estado límbico de invisibilidade para a saúde pública e para a opinião 

pública. (CASTEL; DIAS, 2007). 

Levar a adolescente ao serviço especializado de cuidado em saúde, naqueles 

casos em que a própria afirma e reafirma ter sido experiência(s) de iniciação sexual, é 

mais uma tentativa de convencê-la do descabimento de sua iniciação sexual, não desejada 

por sua família, por profissionais de saúde, pela justiça, pelos vizinhos, em uma produção 

de violência, onde mais que vítima, ela é responsabilizada e reiteradamente acusada de 

traição por familiares. 

Como Jasmim, que era obrigada a recitar orações duas vezes ao dia, em casa, 

e proibida de sorrir, pois seria recriminada por sua indiferença ante a suposta violência 

sexual. Como Líria, que foi retirada de sua escola, de grupos sociais, proibida de ficar na 

calçada de casa, retirado seu celular, e acusada de “traidora” por parte de familiares. 

Como Rosa, que diariamente ouvia de seu pai que não deveria levar sua gestação (por 

sinal, planejada e desejada, com menos de catorze anos) adiante, nem pagaria 

medicamentos para evitar um abortamento, devendo a Justiça decidir seu desejo. Como 

Orquídea, que foi ameaçada por seus pais a mudar de residência, para afastar-se do 

falatório dos vizinhos, se continuasse a ter práticas sexuais. Como Tulipa, que foi acusada 

de iniciação precoce, por profissional de saúde, que não acreditava que suas marcas 

corporais decorrentes de doença sexualmente transmissível fossem recentes. Nomes 

fictícios para discursos nada ficcionais. 

Mesmo havendo persuasão a elas de que “se está fazendo o bem para você”, 

tentando-lhes fazer aceitarem o protocolo institucional como a única maneira de ajudá-

las a ultrapassarem a situação de violência sexual, correr o risco de reiterar a experiência 
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de violência pela qual supostamente tenha passado. Pois a persuasão não é o oposto de 

governar pela violência, é apenas uma outra forma de fazer isso.” (ARENDT, 2002). 

A implantação de protocolos cada vez mais detalhados e perscrutadores para 

a maior judicialização nesse espaço intitulado inicialmente como serviço de saúde, 

possui, além disso, o risco de perder, com isso, não só a qualidade das relações afetivas, 

mas de produzir marcas de violência sexual, ali onde antes houvera.  

A adolescente que não se encaixa no modelo que se espera de condutas 

sexuais torna-se uma espécie de depositário de todos os males, como a portadora das 

falhas sociais. Este tipo de pensamento supõe que a pobreza é do pobre; a violência do 

violento; o problema de aprendizagem, do aluno; a deficiência, do deficiente; e a 

exclusão, do excluído.” (DUSCHATZKY; SKLIAR, 2001). 

Nesse pretenso serviço especializado de violências sexuais, resta por fim, uma 

grande inquietação: afinal, “cuidar” de quem não quer “ser cuidado” é cuidar ou 

apropriar-se de? 

 

4.3 Vira-água, Vira-rio, Vira-mar. 

 

As discussões acerca de um processo de transformação já em curso, de um 

recrudescimento do atendimento em saúde, a partir da análise da proposta de Norma 

Técnica, serve para evidenciar outros desejos, outras situações, que podem ser diluídas 

em um mesmo caldo de normatização, sendo que as adolescentes menores de catorze anos 

serão mais frequentemente submetidas. Chama atenção para a marca da diferença, diante 

de uma tentativa de represamento da mesma com a padronização de condutas, pois  

 

“(...) que nossa razão é a diferença dos discursos, nossa história a nossa 

diferença dos tempos, nosso eu a diferença das máscaras. Que a diferença, 

longe de ser origem esquecida e recoberta, é a dispersão que somos e que 

fazemos” (FOUCAULT, 2014, p. 160) 

 

Acaso sejam vitimadas ou não por uma relação causadora de violência sexual, 

serão vitimadas por uma violência sexual conjuntural, institucional, ou melhor: “aqueles 

a quem retiraram a voz e o corpo.” (VILELA, 2001, p. 247). 

Tais práticas normatizadoras de conduta são parte de uma conjuntura que 

tende cada vez mais, a descentrar seus focos de poder das estruturas de produção de bens 

e de serviço para as estruturas produtoras de signos, de sintaxe e de subjetividade, por 
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intermédio, especialmente, do controle que exerce sobre a mídia, a publicidade, as 

sondagens etc. (GUATTARI, 2001). 

Guattari (2001) argumenta que é preciso chamar atenção às singularidades, 

às exceções e raridades para que funcionem, junto com uma ordem estatal o menos pesada 

possível. Se isso não for possível, que possamos, pelo menos, anunciar a existência dessas 

singularidades para que não sejam esquecidas, para servirem de uma contra-memória 

resistente às violências institucionais. 

Por isso, uma militância que conceba essas engrenagens institucionais como 

sinais de um aprimoramento institucional está conjurada junto a um grande mar da 

produção capitalística. Haverá momentos de luta onde todos e todas serão conduzidos a 

fixar objetivos comuns e a se comportar como “soldadinhos” ou “bons militantes. 

(GUATTARI, 2001). 

Podemos denominar essa militância panfletária, que preza por um 

aperfeiçoamento das legislações e normas em prol de uma suposta garantia de direitos, 

como uma militância bandeirista, a qual acaba por produzir como efeito que os membros 

das identidades ditas dissidentes tenham seus rostos homogeneizados. Lembremos: toda 

e qualquer lei traduz-se em tutela, controle, prescrições, moral. (VASCONCELOS; 

PAULON, 2014). 

Importante trazer à tona que esses discursos proliferadores de condutas 

sexuais padronizadas, entendendo que uma série de instituições que intrinsecamente não 

concebam as singularidades realizam um modo de produção vitimizadora de violência 

sexual. Do outro lado estão os corpos, que  

  
“(...) ainda organicamente inteiros, afirmam materialmente a memória. 

Existem a paixão e a fragilidade. A força. Com os olhos em chamas, as mãos 

e o medo. (...) Estes homens dão corpo à dor. E a dor é intransitiva. Tal como 

a morte. Aqui, os acontecimentos têm um volume carnal.” (VILELA, 2001, p. 

242). 

 

No Brasil, a partir da década de 1990, as práticas normatizadoras irão ser 

promovidas como efeitos da construção, na esfera federal, de oferecer determinados 

parâmetros que regularizem não só as práticas profissionais da saúde diante dos casos de 

violência sexual, como também ao percurso construído para organizar os serviços que 

faziam abortamento de gestação decorrente de estupro. 

A questão do reconhecimento das práticas de abortamento previsto em lei, no 

Brasil, teve um caminho de muitos enfrentamentos. Conforme Villela et al (2007), o 
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primeiro serviço de atendimento às pessoas em situação de violência sexual criado, no 

âmbito da saúde, foi no Hospital Municipal do Jabaquara, em 1990, e que também 

inaugurou a prática de um serviço institucionalizado em interrupção de gestação 

decorrente de estupro. Em 1994, foi criado o segundo serviço de referência, no Hospital 

Estadual Pérola Byington, também em São Paulo.  

A partir daí, outros serviços foram abertos no país, com uma diversidade de 

condutas e procedimentos. Somente em 1999, o Ministério da Saúde, edita um documento 

para regulamentar os serviços de aborto legal, publicando assim a primeira versão da 

Norma Técnica “Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual 

contra mulheres e adolescentes”.  

Esta Norma era composta de 24 páginas, contendo recomendações quanto à 

estrutura física básica para a realização de consultas e exames, bem como a orientação de 

práticas: entrevista inicial com a mulher, dando ênfase às informações do estupro, a 

realização de exames físico e ginecológico, a solicitação de exames laboratoriais e dois 

modelos de fichas de prontuário: a primeira referente à “mulher que sofreu violência 

sexual” com identificação da mulher, dados da ocorrência (quando foi, onde ocorreu, 

relação com agressor, se houve traumas físicos e quais e uma breve história da 

ocorrência), registro de informações clínico-ginecológicas da mulher e registros dos 

atendimentos realizados; já a segunda corresponde à “mulher grávida em decorrência de 

estupro”, contendo também dados sobre a interrupção de gestação realizadas. (BRASIL, 

1999). 

Determinava também quais eram os exames laboratoriais a serem solicitados, 

quais medicações profiláticas deveriam ser administradas (já contendo a inserção da 

pílula de emergência, também conhecida como “pílula do dia seguinte”), bem como quais 

os procedimentos deveriam ser adotados diante o aborto previsto em lei. Além disso, 

orienta que o profissional realize procedimentos de alívio da dor durante o processo de 

abortamento. 

Caso houvesse uma interrupção de gestação, a proposta de prontuário, 

conforme o documento publicado, poderia ter três páginas com dados básicos sobre a 

situação de violência sexual; caso nenhuma gestação decorrente de estupro ocorresse, 

seriam apenas duas páginas de registros. 

Essa Norma Técnica de 1999 regulava exclusivamente as práticas de saúde 

empregadas à mulher e à adolescente, em situação de violência sexual, não constando 

quais procedimentos deveriam ser utilizados, quando fossem também acometidos 
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crianças de ambos os sexos, e a adolescentes e adultos, do sexo masculino. Assim, como 

nada consta sobre violência sexual ocorrida em relações homoafetivas. 

De acordo com Villela et al (2007) tal documento ainda, 

 

“(...) resultante de um esforço coletivo de diferentes setores da sociedade, tem 

sido um instrumento fundamental para que o tema da violência sexual seja 

definitivamente incorporado pelo setor saúde e para que a sociedade 

começasse a discutir a questão do aborto de um modo mais amplo.” (VILLELA 

et al, 2007; p. 473). 

 

Já Diniz et al (2014) avalia que esse primeiro texto especificou o silêncio 

deixado pelo Código Penal sobre como estabelecer a verdade do estupro no caso da 

exceção punitiva para o aborto, pois o aborto é um considerado pela legislação brasileira, 

um crime que possui exceções ao seu regime de punição. Entretanto, o documento do 

Ministério da Saúde legitima uma ambiguidade penal que não corresponde a um 

reconhecimento da autonomia reprodutiva das mulheres, mas sim uma espécie de 

proteção à mulher vítima de estupro. 

Além disso, a legislação brasileira prevê determinadas exceções para a 

liberação da interrupção de gestação prevista em lei. Nos casos de estupro, a mulher é 

vítima da violência, no risco de vida, a mulher é vítima de doença. (DINIZ et al, 2014). 

Nesse sentido, quando uma mulher ou adolescente busca um atendimento 

nesses serviços, há a produção de uma verdade do estupro, a qual corresponde por um 

conjunto de exames e procedimentos a que a mulher é submetida após apresentar-se como 

vítima de estupro em busca de um aborto legal (DINIZ et al, 2014). 

Somente em 2005, houve a atualização do documento, constando então de 73 

páginas, com detalhamento maior dos procedimentos e fortalecendo o direito da mulher 

e a adolescente receberem atendimento em saúde sem precisa apresentar boletim de 

ocorrência policial, mesmo nos casos de gravidez decorrente de estupro. (LIMA; 

DESLANDES, 2014). 

Ainda nesse ano, houve o lançamento de mais três outras Normas Técnicas 

ratificando e colaborando com a atualização do documento citado, a saber: 

“Anticoncepção de Emergência”, “Aspectos Jurídicos do Atendimento às Vítimas de 

Violência” e “Atenção Humanizada ao Abortamento”, constituindo a Série Direitos 

Sexuais e Direitos Reprodutivos, do Ministério da Saúde. 

O primeiro documento, “Anticoncepção de Emergência” traz perguntas e 

respostas para os profissionais de saúde, com a justificativa de servir como instrumento 
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de atenção à saúde da mulher e da adolescente expostas à relação sexual eventualmente 

desprotegida, abrangendo tanto a prevenção de gestação indesejada, como também 

consequente ocorrência de abortamento inseguro. (BRASIL, 2005a). 

Quanto ao segundo texto, “Aspectos Jurídicos do Atendimento às Vítimas de 

Violência”, em formato de perguntas e respostas, traz especialmente à discussão questões 

referentes às implicações éticas e legais para os profissionais de saúde inseridos nos 

serviços de abortamento previsto em lei e responsabilidades no tocante ao atendimento 

de crianças e adolescentes. (BRASIL, 2005b). 

Como novidade, essa publicação salienta a importância da presunção de 

veracidade, em especial em uma situação de violência sexual: 

 
“Aliás, a palavra da mulher que busca assistência médica afirmando ter sido 

vítima de crime sexual há de gozar de credibilidade e, pelo menos para o 

serviço de assistência, deve ser recebida com presunção de veracidade. Não 

se deve confundir os objetivos do serviço de assistência à mulher com os 

objetivos da justiça criminal. Lembre-se de que o objetivo do serviço médico 

não é condenar ninguém pela prática do crime sexual, mas, sim, garantir à 

mulher o exercício de um direito. [grifo do autor]. (BRASIL, 2005b, p. 23) 
 

Por fim, a Norma Técnica “Atenção Humanizada ao Abortamento” aborda 

aspectos ético-profissionais e jurídicos do abortamento, bem como orientação clínica e 

acerca da realização de planejamento reprodutivo pós-abortamento. Traz como marco a 

importante citação quanto à postura do profissional de saúde diante da mulher em 

processo de abortamento abaixo: 

 

“A capacidade de escuta, sem pré-julgamentos e imposição de valores, a 

capacidade de lidar com conflitos, a valorização das queixas e a identificação 

das necessidades são pontos básicos do acolhimento que poderão incentivar as 

mulheres a falarem de seus sentimentos e necessidades. Cabe ao profissional 

adotar “atitude terapêutica”, buscando desenvolver escuta ativa e relação de 

empatia, que é a capacidade de criar comunicação sintonizada a partir das 

demandas das mulheres, assim como a capacidade de se colocar no lugar do 

outro.” (BRASIL, 2005c, pp.17-18). 

 

Ainda esclarece aspectos relacionados à objeção de consciência do médico de 

não praticar a interrupção de gestação, bem como esclarecimentos acerca de 

terminologias específicas, a realização de procedimentos adequados conforme a idade 

gestacional e a ratificação da importância ao alívio da dor. 

Ainda que o posicionamento oficial tenha sido voltado a uma maior 

autonomia e respeito das mulheres e adolescentes, para Lima e Deslandes (2014), o 

período entre 2005 e 2009 pode ser reconhecido como de grandes embates no campo do 
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enfrentamento à violência sexual contra a mulher. Essa pauta do abortamento previsto em 

lei causou insatisfação dos setores mais conservadores da sociedade, que acusaram o 

Ministério da Saúde de estar trabalhando pela legalização do aborto. 

Aa despeito do que foi escrito e publicado oficialmente, a atitude dos 

profissionais de saúde insere-se ainda em uma postura de vigilância moral, já que o 

estatuto ambíguo desses serviços obriga-os a se manterem em vigilância para a moral que 

descreve suas práticas de assistência como imorais. (DINIZ, 2014). 

Diniz (2014, p. 294) salienta que os profissionais de saúde de tais referências, 

na rotina de organização de seus serviços, experimentam uma preocupação em qualificar 

uma mulher como vítima, e portanto, com uma produção de verdade do estupro, e uma 

“(...) duplicidade de guardiões da lei penal e da imoralidade do aborto que as práticas de 

inquérito pela verdade do estupro surgem no encontro dos profissionais com as 

mulheres”. 

Em 2010, o Ministério da Saúde lançou a 3ª edição da Norma Técnica 

principal. E em 2012, lança uma versão atualizada e ampliada, ganhando corpo não só 

devido à quantidade de páginas (das exíguas 24 para a 126 páginas da atual) mas diante 

do aumento de documentações a serem preenchidas pelos profissionais de saúde. 

Complexifica a Ficha de Registro de Atendimento das situações de violência sexual para 

os serviços de saúde, com maiores detalhamentos e traz em seu anexo, não só a lei de 

notificação compulsória da violência em âmbito da saúde, como também cópia da Ficha 

de Notificação de violência doméstica sexual e/ou outras violências.  

Traz também como novidade para os procedimentos de interrupção de 

gestação decorrente de estupro a obrigatoriedade do preenchimento de cinco documentos, 

a saber: o Termo de Relato Circunstanciado (onde a mulher declara ter sido agredida e 

violentada sexualmente por conhecido ou desconhecido, bem como traz dados da 

ocorrência da violência), o Parecer Técnico (a ser assinado pelo médico acerca da 

compatibilidade entre a idade gestacional e a data da violência sexual alegada), o Termo 

de Aprovação de Procedimentos de interrupção da gravidez resultante de estupro (em que 

a equipe de saúde multidisciplinar assinando não haver indicadores de falsa alegação de 

crime sexual), o Termo de Responsabilidade (em que a mulher ou responsável pela 

adolescente deve assinar assumindo a responsabilidade penal diante do crime de 

Falsidade ideológica e de Aborto) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (em 

que a mulher declara estar informada das três possibilidades diante de uma gestação 

decorrente de estupro: a de realizar o abortamento previsto em lei, a da possibilidade de 
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continuar a gestação e permanecer com a criança ou de entrega-la aos mecanismos legais 

de doação; além de admitir estar informada dos possíveis riscos à saúde com a realização 

do abortamento). (BRASIL, 2012). 

Todo esse momento de preenchimento de documentos é seguido à avaliação 

da equipe multidisciplinar e comum concordância da realização da interrupção, tornando 

todo o fluxo de procedimentos como um delicado e ritualizado momento de 

burocratização para a realização do procedimento. Em caso de adolescentes, esse 

preenchimento é realizado por sua(s) responsável(eis). 

Mesmo não sendo o foco do trabalho, é interessante considerar ainda a 

questão do abuso sexual referente aos meninos. No tocante ao panorama de produção de 

tais documentos de normatização técnica da saúde, Sarti (2009) critica a ausência de 

normas consonantes a como lidar com a violência sexual contra crianças e adolescentes 

do sexo masculino, indicando que as ações de atendimento à violência na área da saúde 

responderam às demandas políticas de grupos específicos, que historicamente 

privilegiaram a saúde materno-infantil. 

Mesmo com a 3ª edição da Norma Técnica de Prevenção e tratamento dos 

agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes (BRASIL, 2012), 

não houve a ampliação desse entendimento, sendo das seis vezes em que a palavra 

“masculino” aparece no documento, está ou em referência aos papeis tradicional e 

historicamente dicotomizados entre homens e mulheres ou faz menção ao uso do 

preservativo masculino. 

Apesar do SAVVS não restringir atendimento a homens adultos, é 

interessante observar que nesse período de cinco anos que estive trabalhando no 

ambulatório, atendimentos clínico-psicológicos a alguns poucos homens, com deficiência 

intelectual. Consta em memória de apenas um encaminhamento para acompanhamento 

psicológico de homem que não possuía deficiência e que havia informado ter sido 

violentado sexual por outros homens enquanto estava embriagado. Entretanto, nunca 

chegou a comparecer ao atendimento psicológico marcado. 

Durante esse período, não identifiquei falas de adolescentes masculinos que 

admitiam ter tido experiências sexuais por vontade própria. Era comum a chegada de 

grupos de meninos (crianças) trazidos por Conselheiros Tutelares após denúncia de 

violência sexual ou exploração sexual (com a oferta de pequenos presentes ou dinheiro) 

por parte da vizinhança de algum adulto, residente quase sempre sozinho, de que estava 

atraindo meninos para sua residência. Para esses casos, a denúncia é mais comum, já que 
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o corpo masculino ali é considerado infantil, e não pelo atributo específico de categoria 

sexual. 

Hohendorff et al (2012) elege que fatores como padrões de masculinidade 

baseados na independência e no estoicismo dos homens podem estar interferindo na baixa 

inserção de adolescentes e adultos do sexo masculino nesses serviços, aumentando o 

constrangimento e estigmatização da vítima, podendo ser agravados pela reação da 

família ao levantar dúvidas ou insinuações acerca das atitudes dos meninos agredidos 

sexualmente.  

Outro aspecto que pode estar dificultando a não entrada de adolescentes 

masculinos e homens adultos é a pressuposição de heteronormatividade nos serviços de 

saúde de enfrentamento à violência sexual e com isso o silenciamento e a baixa procura 

de cuidados em saúde, já que os profissionais agem quase sempre supondo que o 

adolescente é heterossexual, reforçando a clandestinidade e o discurso de degradação 

moral. (TAQUETTE; RODRIGUES, 2015). 

Por isso, ficam-se aqui os questionamentos acerca da ausência da fala de 

adolescentes masculinos menores de catorze anos que admitiram terem relações sexuais 

homoafetivas: será efeito de um maior imputamento da heteronormatividade nos serviços 

de saúde, como a invisibilidade do profissional de saúde acerca da homoafetividade? Ou 

será que a ausência de estupro presumido contra meninos possa ser decorrente de uma 

certa conivência social iniciação sexual masculina heterossexual? Questões complexas 

que mereciam uma pesquisa específica para melhor investigá-las. 

E por fim, as discussões deste capítulo, na verdade, seguem um curso de 

confronto entre âmbitos diferentes, entre águas revoltas, a da clínica e da social. A prática 

clínica tornou-se substrato da pesquisa, e que se imiscuí com as questões do campo sócio-

institucional. Observar de uma certa distância todos esses discursos e práticas 

institucionalizadas como uma pesquisadora não mais psicóloga clínica, é como perceber 

o constante refugo seguindo de maremoto, anunciando a força das violências, mas agora 

de um outro lugar, temporariamente protegido. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“É essencial recuperar a história do seu corpo como campo de batalha; a 

história que os acontecimentos concretos escreveram no seu corpo como um 

alfabeto de dor”. (VILELA, 2001, p. 241) 

 

 

Escrever a dor dos corpos produzidos e reproduzidos por uma lógica 

institucional de regulação das condutas sexuais, por vezes, tornou-se tarefa ingrata para a 

formalização desta escrita acadêmica. Mas o que foi discorrido foi uma tentativa de expor 

as marcas de uma singularidade em um contexto restrito, onde quaisquer usuários serão 

encaixados em um formato de “vítima” de violência sexual, em especial aquelas 

adolescentes menores de catorze anos que relatam alguma iniciação sexual, de modo 

voluntário. 

Trouxe ainda discussões acerca da questão das noções de histórias, como uma 

ferramenta para o entendimento de que análise dos discursos, por meio de cenas, em um 

campo institucional serviria para a não utilização das falas individualizantes, mas 

concebendo cada discurso como um terminal de práticas e saberes institucionalizados e, 

neste caso, mais especificamente produtores de violências. Para isso, os questionamentos 

tentaram uma aproximação com a genealogia, colocando uma articulação do corpo com 

a história, mostrando como o corpo é inteiramente marcado de história e a história 

arruinando o corpo. (FOUCAULT, 2005). 

Por conseguinte, foi convocado um “direito à memória”, enquanto contra-

memória, enquanto um dever de transgressão e resistência, transformando não o passado 

em relato representacional, mas como uma tessitura de questionamentos e rupturas. 

Ressalte-se, no entanto, que, de modo algum está se nomeando 

indiscriminadamente todas as situações ocorridas em um serviço de saúde pretensamente 

especializado em violência sexual como todas elas produtoras de violências. Mas o que 

se quer colocar foco é justamente que apesar de ser amplamente divulgado como um 

espaço de enfrentamento de violência, esse serviço de referência, pode tornar-se, em 

determinadas circunstâncias, um produtor daquilo que divulga ser seu maior inimigo: um 

agressor, e mais especificamente, adolescentes que expõem terem tido sua iniciação 
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sexual, antes do período legalmente permitido. (Ao contrário dos adolescentes, que 

também não contemplados em lei, mas que no cotidiano não são considerados vítimas). 

As adolescentes em questão recebiam a pecha institucional de vitimizadas, 

mesmo que negassem, sendo submetidas a um enquadre de vítima de violência sexual, 

ainda que este fosse ali criado institucionalmente por uma série de discursos referentes a 

uma saúde total, à justiça, a uma traição à norma familiar, ao discurso profissional e à 

própria instituição em si. 

Sinaliza-se aqui a emersão de todo um aparato discursivo que pode ainda mais 

instrumentalizar a atuação de especialistas de controle, mas ainda assim no interstício das 

instituições vê-se o a fluidez dos desejos que escapam à judicialização da vida. Diante 

disso, com a proposta da Norma Técnica denominada de “Atenção Humanizada às 

pessoas em situação de violência sexual com registro de informações e coleta de 

vestígios”, divulgada pelo tripé Ministério da Justiça, Ministério da Saúde e Secretaria de 

Políticas para as Mulheres, no curso homônimo, foram tecidas críticas referentes ao 

documento. Também foi analisado de que esse documento, na verdade, possui tanto 

características (como o uso da expressão “vítima de violência sexual”) quanto 

informações adquiridas que conferem ao Ministério da Justiça o principal construtor 

desse protocolo de atendimento.  

As discussões trouxeram questionamentos sobre os possíveis efeitos da 

proposta de Norma Técnica, podendo, além de, aprimorar a judicialização de práticas 

profissionais na saúde, o texto poderá promover uma maior padronização das condutas 

sexuais às adolescentes, ainda que elas expunham ter tido práticas com seu consentimento 

ou por sua iniciativa. Não serão ouvidas, mas sim, a partir de então, serão mais 

rigorosamente analisadas, perscrutadas, examinadas. 

Esse documento insere-se em uma política de produção de maior penalização 

das práticas, à medida que também colabora para produzir modos de subjetivação em que 

o corpo será um alvo de cada vez maior produção de discursos. Onde outrora foi iniciação 

sexual, torna-se-á violência institucional. Onde outrora foi violência sexual declarada pela 

vítima, torna-se-á conhecimento. Onde outrora foi corpo, torna-se-á objeto de análise 

cada vez mais minucioso, e instrumental para um incremento na captação de recursos 

federais aos estabelecimentos de saúde. 

Neste trabalho tentou-se, com isso, desvincular-se de uma prática 

estereotipada de levantadora de bandeiras, como uma militante bandeirista, dentro de um 

serviço público supostamente protetor dos direitos das crianças e dos adolescentes, em 
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âmbito da violência sexual. Buscou-se aqui distanciar-se de um consenso cretinizante e 

infantilizante, cultivando o dissenso e a exposição de uma produção singular de existência 

(GUATTARI, 2001). 

Nesse ínterim, houve um despertencimento formal da pesquisadora como 

psicóloga do serviço citado, bem como uma tentativa de despertencimento também de 

militante, através da análise das implicações (e em especial, da sobreimplicação), contra 

uma reprodução de discursos institucionalizados acerca da violência sexual. 

Diante disso, a importância de analisar as implicações com o campo e com a 

pesquisa é o de expor a produção de violências na interface saúde-violência, pois é 

conhecendo essa história e inventando outras maneiras de viver que podemos não só fazer 

frente às políticas que produzem/fortalecem uma certa natureza para os direitos humanos, 

como também apostar em outras frentes de luta em defesa dos processos de diferenciação 

(COIMBRA; PASSOS, BENEVIDES, 2002). 

Os poemas, as pinturas das mandalas pela metade e a escrita acadêmica me 

servem aqui como instrumentais parciais em uma tentativa de integração das diferenças, 

garantindo, ainda assim, as singularidades das diferenças. Também trazem algo 

concernente a um compromisso ainda vivo, apesar dos despertencimentos, com os 

entornos da violência sexual e os afetos em dor das mais diversas formas, em tantas 

pessoas que pude conhecer nesse caminho, nesse fenômeno complexo, multifatorial, 

multissetorial e tecível em múltiplas linguagens, como um conhecimento em 

caleidoscópio. E que este conjunto poesia-mandala-escrita aqui expresso seja uma voz, 

um grito dissonante, mas real, como uma amostra das singularidades envolvidas nesse de 

atendimento da saúde.  

Com isso, que este estudo possa colaborar para que essas adolescentes possam 

ter seus desejos, de fato, ouvidos, respeitados e valorizados. As particularidades de cada 

situação, julgada superficialmente como uma violência sexual, pode estar embaçando, na 

verdade, violências outras produzidas por meio das práticas e discursos dos profissionais 

de saúde ou através de legislações e documentos protocolares cada vez mais detalhados, 

que não dão conta das singularidades do cotidiano. 

A pergunta que trago nestas considerações finais não é mais o silêncio-

implosão de quanto tempo cada um faz violência sexual, mas que sejamos sonoramente 

instigados a: até quando serão ainda praticadas violências, a partir de discursos 

institucionalizados, a essas adolescentes? 
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