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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a prática de atos abusivos cometidos por agentes 

públicos contra a criança e o adolescente que cumprem medida protetiva e/ou 

socioeducativa. Na primeira fase da pesquisa, abordamos o conceito do ato abusivo, 

trazendo a natureza do abuso praticado contra a criança e o adolescente. Expusemos a 

definição de agente público e a sua responsabilização quando pratica um ato abusivo. 

Discorremos sobre a definição legal, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), dos sujeitos passivos dos abusos estudados na presente pesquisa, quais sejam: a 

criança e o adolescente. Apresentamos a história dos direitos da criança e do adolescente 

a partir dos acontecimentos mais importantes. Identificamos os atores do Sistema de 

Garantia de Direitos (SGD) em seus três eixos (atendimento, defesa, controle). 

Abordamos o conceito de vulnerabilidade institucional e também, as medidas protetivas 

e socioeducativas. Na segunda parte do projeto de pesquisa identificamos, em tópicos 

específicos, os crimes e infrações administrativas cometidas por agentes públicos, 

elencados no ECA, para então, fazermos a análise dos dados que diligenciamos com 

visitas junto ao Centro de Referencia e Apoio à Vítima de Violência (CRAVI) de São 

Paulo, e da Fundação Criança de São Bernardo do Campo. Daso informações obtidas em 

consulta com a Fundação CASA, com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 

(MDSA), com a Anistia Internacional e com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), com o objetivo de identificar, em âmbito nacional, estadual do Estado de São 

Paulo e municipal da cidade de São Bernardo do Campo, pudemos verificar o perfil da 

criança e do adolescente que cumprem medida protetiva e socioeducativa. Foi analisada 

a ocorrência destes atos e a identificação dos problemas enfrentados pelos órgãos públicos 

que atendem e prestam assistência à crianças e adolescentes. 
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