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A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a violência sexual como qualquer ato
sexual ou tentativa não desejada que utilize repressão, ameaça ou força física, praticado por
qualquer pessoa independente de suas relações com a vítima e em qualquer cenário. Quando
ocorre contra crianças e adolescentes e visa o lucro é definido como exploração sexual
comercial infanto-juvenil. Para Leal (1999), essa violação pode se manifestar de quatro
formas: prostituição, pornografia, turismo e tráfico sexual.

O presente projeto visa à implantação de uma estratégia regional de enfrentamento da
violência sexual contra crianças e adolescentes e tráfico para esses fins nas 15 cidades gêmeas
das fronteiras entre Brasil, Argentina e Uruguai a partir da metodologia do Programa de
Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil no
Território Brasileiro (PAIR). Este trabalho é coordenado pelo Centro de Estudos Psicológicos
sobre meninos e Meninas de Rua da FURG e conta com três etapas de ação: articulação
política e diagnóstico da problemática, construção de planos operacionais e capacitação das
redes de proteção. A primeira foi desenvolvida por duas equipes em seis municípios
fronteiriços do Rio Grande do Sul. Este estudo apresentará as ações realizadas na primeira
etapa e discutirá a realização do Diagnóstico Rápido Participativo em três municípios, a fim
de delinear um comparativo entre o número de instituições planejadas para serem
entrevistadas e aquelas realizadas de fato nas respectivas cidades.

Método

O Diagnóstico Rápido Participativo foi o método utilizado nos municípios de Barra do
Quaraí, Uruguaiana e São Borja. Tal estratégia visa o geoprocessamento das demandas e
georreferenciamento dos serviços e programas existentes nos municípios pesquisados. Para
isso, prevê a realização de entrevistas estruturadas a fim de mapear, avaliar e dimensionar as
redes existentes para o enfrentamento da violência sexual nos municípios visitados. Os
segmentos selecionados para o diagnóstico foram o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, os órgãos de defesa e responsabilização, os representantes dos
serviços de atendimento e prevenção às crianças e adolescentes, os representantes das
comunidades envolvidas e os representantes de movimentos sociais.

1 Este trabalho é parte de um estudo maior, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).



Resultados e Discussão

Tabela 1. Relação do número de entrevistas previstas e realizadas nos municípios

CIDADE
ENTREVISTAS PREVISTAS / REALIZADAS

CMDA Defesa e
responsabiliza-

ção

Atendimento
e prevenção

Comunidade Movimentos
sociais

Barra do Quaraí 1 / 1 7 / 5 12 / 6 5 / 5 13 / 22
Uruguaiana 1 / 1 12 / 15 57 / 18 33 / 3 8 / 11
São Borja 1 / 1 26 / 9 87 / 22 22 / 9 30 / 3
TOTAL 4 / 4 45 / 29 156 / 46 60 / 17 51 / 36

DIFERENÇA 0 -16 -110 -43 -15

Como pode ser verificado na Tabela, em Barra do Quarai obteve-se um número
inferior de entrevistas dos órgãos de defesa, responsabilização e atendimento, uma vez que
estes serviços são assistidos pela cidade referência (Uruguaiana). No entanto, um número
maior de entrevistas foi realizado com os movimentos sociais, visto a proximidade dos locais
e o desejo de participação em um projeto visto como representativo para a cidade.

Esperava-se um número maior de entrevistas em todos os segmentos no município de
Uruguaiana pelo fato de ser a maior cidade visitada e possuir uma extensa rede, mas o total
não foi atingido. Este resultado pode ser atribuído a maior extensão territorial do município,
que dificultou o deslocamento da equipe, sendo esta também uma das possíveis causas da
articulação deficitária da rede. Por outro lado obteve-se maior participação dos movimentos
sociais. Já em São Borja houve um menor número de entrevistas previstas em vários
segmentos. Atribui-se a esse fato, o estado de emergência decretado pela Prefeitura devido à
epidemia provocada pelo vírus H1N1, sendo proibida qualquer aglomeração ou reuniões de
pessoas do município, o que impossibilitou o comparecimento dos representantes desses
órgãos.

Conclusão

Percebeu-se que a dinâmica sociopolitica das cidades influenciou nos resultados
obtidos, bem como as medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia. Outra hipótese
refere-se à temática trabalhada, uma vez que muitos órgãos não querem estar envolvidos na
denúncia. Fato que evidencia o quanto a rede ainda não percebe seu real papel na proteção das
crianças e adolescentes violados sexualmente.
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