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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo dar uma contribuição para o debate acerca 

da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. Para tal levantamos as situações 

registradas no Pronto Socorro Municipal nos anos de 2013 e 2015. Para contextualizar tal 

estudo foram utilizados autores que se identificam com a teoria de Marx, e outros de 

perspectiva crítica para resgatar as determinações históricas que incidem sobre a violência 

intrafamiliar, entendendo que este tipo de violência tem a ver com as relações sociais do 

modo de produção capitalista. E que, portanto, trazem transformações ao longo do tempo 

na composição das famílias. Resgatam-se algumas particularidades,  ressaltando a 

precarização na política de Saúde no Município, em especial situando o Pronto Socorro 

acima citado. Foi também realizado um estudo teórico sobre a violência, através de pesquisa 

documental realizada a partir das fichas SINAN e dos atendimentos realizado nos plantões 

sociais no pronto socorro. As reflexões feitas corroboram para o debate teórico acerca das 

políticas públicas que são oferecidas às crianças, adolescentes e suas famílias de forma 

precarizada, como são as políticas públicas no capitalismo, focadas e voltadas para o 

controle social o que dificulta qualquer indivíduo de evoluir e se desenvolver. Isto se dá em 

parte, devido a diversos fatores políticos, sociais e econômicos que não atendem de forma 

universal às demandas dos trabalhadores. Assim fica posto um grande desafio para o Serviço 

Social, que é o de assegurar a Assistência à Saúde como direito universal de cidadania 

embora esteja assegurado em nossa Carta Magna este direito muitas vezes é desrespeito pelo 

Estado. 

                   
 

 

Palavras-chave: Família. Violência Intrafamiliar. Política de Saúde. Assistência Social.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to contribute to the debate about intrafamily violence against 

children and adolescents. In order to contextualize this study, we used authors who identify 

with Marx's theory, and others with a critical perspective to rescue the historical 

determinations that affect intrafamily violence, Understanding that this type of violence has 

to do with the social relations of the capitalist mode of production. And that, therefore, bring 

transformations over time in the composition of families. Some particularities are rescued, 

highlighting the precariousness in the Health policy in the Municipality, especially placing 

the Emergency Room mentioned above. A theoretical study on violence was also carried out 

through documentary research carried out using the SINAN files and the attendance carried 

out in the social shifts in the emergency room. The reflections made corroborate the 

theoretical debate about the public policies that are offered to children, adolescents and their 

families in a precarious way, such as public policies in capitalism, focused and focused on 

social control, which makes it difficult for any individual to evolve. Develop. This is partly 

due to various political, social and economic factors that do not meet the demands of the 

workers in a universal way. This poses a great challenge for the Social Service, which is to 

ensure Health Care as a universal right of citizenship, although it is assured in our 

Constitution, this right is often disrespected by the State. 

 

Keywords: Family. Intrafamily Violence. Health Policy. Social Assistance. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo contribuir com o debate acerca da 

violência familiar contra crianças e adolescentes, buscando compreender este fenômeno a 

partir dos  atendimentos realizados no Pronto Socorro Municipal da Cidade de Rio das 

Ostras entre os anos de 2013 e 2015. 

 O Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras - PSMRO funciona desde a 

emancipação do município em abril de 1992, sendo uma instituição pública, vinculada à 

Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Ostras. O mesmo tem como premissa atuar em 

conformidade com a legislação do SUS, buscando dentro de seus limites e possibilidades 

estabelecer mediações entre as políticas sociais no campo da saúde e os usuários 

demandantes destes serviços. O Pronto Socorro atende as mais diversas expressões da 

questão social entre elas a violência familiar. 

   Estive inserida na Instituição como estagiária de Serviço Social, estágio que teve 

inicio em 2013 e seu término em 2015. Por ser uma instituição de portas abertas, me 

proporcionou vivenciar as diversas formas de expressões da questão social. Assim ao 

participar do atendimento aos usuários, um  público alvo me chamou atenção: crianças e 

adolescentes, vítimas de violência intrafamiliar. Assim surgiu meu interesse em 

compreender como este fenômeno se desenvolve socialmente de forma naturalizada’ pelo 

Estado que omisso culpabiliza as famílias. Para fazer uma apreensão da realidade, foi 

necessário sair do senso comum presente no cotidiano e recorrer a autores que se 

identificam com a corrente marxista, bem como o acumulo teórico adquirido no período da 

universidade concomitante ao período de realização do estágio.         

   Para compreendermos o que fundamenta o fenômeno da violência intrafamiliar, 

do ponto de vista teórico-metodológico procuramos assegurar que nosso debate estivesse 

matizado pelas determinações históricas que incidem sobre a violência contra crianças e 

adolescentes, por uma caracterização da Política Nacional de Saúde na atualidade e da 

Política Municipal, situando nesta última o Pronto Socorro. Para isso realizamos uma 

interlocução com autores no campo do serviço social e no campo jurídico que 

protagonizam o debate sobre Violência, identificando as tendências dominantes que 

caracterizam as políticas sociais brasileiras; os avanços a partir da Constituição Federal de 

1988 e a particularidade histórica de estruturação da Política Municipal de Saúde em 

Rio das Ostras. 
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  Assim, no primeiro capítulo deste trabalho procuramos fazer um resgate histórico 

sobre a violência intrafamiliar. Trazendo as transformações sofridas ao longo dos anos 

nas formas de violência e nos formatos das famílias até chegarmos a compreender este 

fenômeno, e a importância de lutar em defesa dos direitos das crianças e adolescente. Essa 

reconstrução histórica visa uma apropriação de conhecimentos dos fatores políticos, 

econômicos e sociais que possibilitam o desenvolvimento deste fenômeno. Traremos como 

objeto de análise a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes em sua 

processualidade histórica. 

          Dando continuidade, no segundo capítulo, faremos uma breve análise sobre, os 

avanços conquistados com o advento da Constituição Federal de 1988, o ECA, o SUS, a 

configuração da política de Saúde em Rio das Ostras e as particularidades do Pronto 

Socorro nos atendimentos às crianças e adolescentes usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS), para melhor compreendermos este fenômeno da violência realizamos uma pesquisa 

empírica que mostra sua configuração através de dados como sexo, faixa etária, vínculo 

com agressor, tipos de violência e os bairros onde estes residem.      

         Em seguida serão apresentados resultados da pesquisa documental realizada a 

partir das fichas SINAN das Crianças e Adolescentes atendidas no Pronto Socorro de Rio 

das Ostras nos anos de 2013 e 2015, conforme já citado acima.   

Por fim, buscaremos trazer uma síntese da contribuição desta pesquisa dentro do 

contexto da realidade neoliberal na qual as relações sociais em seu cotidiano se realizam. 

Nesse cenário as desigualdades atuam no cotidiano causando sofrimento a maior parte da 

população que é a classe trabalhadora. Esta que  para suprir suas necessidades, não tem 

outra saída a não ser agir de forma imediatista, o que contribui para manutenção desta 

sociedade capitalista. O mais perturbador é ver que na luta pelo poder está uma camada da 

população que ainda nem sabe o que é lutar por seus direitos. Dessa forma desprovidos de 

formação política,, ficam a mercê da violência social.  
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CAPÍTULO I 

 

A VIOLÊNCIA COMO FENÔMENO HISTÓRICO 

 

No presente estudo realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca da violência 

familiar contra crianças e adolescentes na atualidade, buscando subsídios teóricos para 

analisar os atendimentos realizados no Pronto Socorro do Município de Rio das Ostras. 

Contudo, buscar elementos do passado para compreender tal fenômeno em processo, ou 

seja, como ele vem sendo determinado ao longo da história, é necessário. Dessa forma, nos 

propomos a identificar como e porque algumas práticas de violência são aceitas de acordo 

com a cultura e a formação social. Registra-se nossa preocupação investigativa em revelar 

o que fundamenta o fenômeno da violência no passado e no presente, buscando também 

identificar como o Serviço Social contribui hoje para que este tipo de violência seja 

identificado e denunciado e quais medidas possam ser tomadas no sentido de salvaguardar 

os direitos destes pequenos cidadãos. 

Para compreendermos a violência no processo de construção e desenvolvimento do 

homem enquanto ser social se faz necessário recuperar o passado para tentar entender as 

determinações históricas do presente na perspectiva de uma práxis que transforme, 

construindo assim, outro futuro social.  

A violência acompanha a história do homem, ela aparece em muitos contextos 

históricos quer seja para manutenção do poder econômico, político, religioso, cultural, etc, 

utilizando-se da força e do medo. Nos primórdios, governantes romanos aplicavam torturas 

como forma de mostrar poder. A escravidão de negros, na transição da Idade Média para a 

Idade Moderna, atingiu requintes de crueldades, e não sensibilizou a sociedade vigente, ao 

contrário, foi uma violência naturalizada pela própria sociedade durante séculos. Desta 

forma, se pode observar que a violência se alimenta porque vem sendo reproduzida 

socialmente em cada contexto econômico e sócio histórico. Porém observaremos nesse 

estudo, que na sociedade contemporânea a violência atinge a todos, não só um grupo 

específico, mas, todos nós somos de alguma forma violentados em nossos direitos, nossos 

sentimentos, etc. Esta sociedade que tem sua base no patriarcado e nas relações sociais 
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capitalistas e que por ter caráter de dominação, oprime mulheres e crianças. Nosso 

interesse é pelo recorte classista em que pesa a desigualdade social. 

Neste contexto a relação de poder estabelecida pelo homem na sociedade capitalista 

apresenta o uso da violência física, psicológica e ideológica como ferramenta de 

dominação, em várias esferas sociais.  

Historicamente sabe-se que o regime patriarcal não foi sempre soberano. Alguns 

povos e tribos tinham sua descendência contada pela linhagem materna e não paterna.  As 

mulheres por serem progenitoras tinham respeito e apreço pelos demais. Há também 

relatos históricos que a poligamia e a poliandria era algo comum e que, portanto, os filhos 

nascidos eram de todos em comum. Não havia entre eles a ideia de promiscuidade. É 

importante relatar estes fatos para não esquecer que a sociedade teve muitas 

transformações até chegar a definição de família que temos hoje, conforme estudos de 

Engels. 

 

O estudo da história primitiva revela-nos, ao invés disso, um estado de coisas em 

que os homens praticam a poligamia e suas mulheres a poliandria, e em que, por 

consequência, os filhos de uns e outros tinham de ser considerados comuns (...) É 

esse estado de coisas, por seu lado, que, passando por uma série de 

transformações, resulta na monogamia (...) Essas modificações são de tal ordem 

que o círculo compreendido na união conjugal comum, e que era muito amplo 

em sua origem, se estreita pouco a pouco até que, por fim, abrange 

exclusivamente o casal isolado, que predomina hoje. (ENGELS,1984, p.31) 

 

Foi com o desenvolvimento e poder político da burguesia que o casamento que se 

formaliza através de instrumentos jurídicos passa a regular esta relação para defender e 

resguardar interesses econômicos e submete a mulher com normas estabelecidas com o 

aval da religião. O certo é que a sociedade é mutável e se aperfeiçoará até que a igualdade 

seja real entre homem e mulher.  (ENGELS, 1984).  

Em muitos momentos da civilização humana a violência cumpriu o papel de 

“educar”. A civilização hebraica, por exemplo, tinha como princípio a disciplina como 

fator primordial da educação das crianças. 

A mãe dava aos pequenos os primeiros elementos de uma instrução, sobretudo 

moral. Estes conselhos maternais se estendiam também aos adolescentes. 

Todavia, os moços, ao saírem da infância, eram principalmente confiados ao pai. 

Estes deveriam ensinar seus filhos, o ensinamento religioso e a educação em si. 

O açoite e a vara ajudavam nesta formação. (GUSSO, 2005, pg.5). 

 

 De acordo com alguns aspectos culturais, bater em uma criança é uma prática 

universal, considerada pela maioria, como uma forma de educar, um direito dos pais, e não 
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é entendido como violência, sendo uma reprodução do pátrio poder, havendo negação da 

expressão violenta da família.  

 Entre os séculos XV e XVI, fase do mercantilismo, onde o comércio se 

desenvolveu explorando novas terras os camponeses são expulsos de suas terras, e, a 

competitividade, a acumulação é estimulada para o desenvolvimento do capital, já que as 

terras passam ser vistas como rentáveis. Nesse processo, o trabalhador é expropriado dos 

meios de produção tornando-se assalariado (MARX, 1996). É desta forma que o 

capitalismo se fortalece, usando a violência, ou seja, de meios coercitivos para as 

expropriações de terras e criando legislações que puniam a chamada “vagabundagem”. A 

violência permanece como uma marca que compõe as relações sociais capitalistas. Ainda 

que tenha como pressuposto o trabalhador “livre”, o capital se acumula basicamente com a 

exploração da força de trabalho, gerando pauperismo e diversas formas de violência, o que 

também impulsiona os trabalhadores a se organizarem politicamente em determinado 

momento para enfrentar a dominação vigente. No final do século XVIII acontece a 

primeira revolução industrial na Inglaterra, se expandindo ao longo do século XIX, 

sobretudo na Europa Ocidental. Com isso, o trabalho industrial substitui o trabalho 

artesanal, nascendo assim uma nova divisão do trabalho. Tais mudanças impactaram na 

classe trabalhadora, pois para os donos de indústrias ao produzir mais se lucra mais, com 

isso as indústrias submetem o proletário a exaustivas jornadas de trabalho. Com as 

máquinas atuantes sem parar, surge para o capital o uso de força que não exija força 

muscular para operar as máquinas, assim entra em cena também a exploração de mulheres, 

crianças e idosos, material humano, o que modifica a estrutura familiar.  Essas jornadas 

somadas às péssimas condições de trabalho e salário baixo trarão miséria, fome e morte 

precoce de muitos trabalhadores, dentre eles mulheres e crianças. Logo, fica evidente que 

neste momento a violência do capital não poupa nem mulheres e nem crianças (ENGELS, 

2008), como nos mostra um anúncio de jornal daquele século sobre vaga de emprego, 

vejamos: “Precisa-se de 12 a 20 garotos, crescidos o suficiente para que possam se passar 

por 13 anos”. (MARX, 2013, p.577). 

Ou seja, o sistema produtivo capitalista industrial deu outro formato e conteúdo às 

relações sociais e ao mundo do trabalho. Antes os produtores eram os mesmos que 

consumiam os seus produtos, mas com a industrialização os objetos convertidos em 

mercadorias escapam ao controle dos produtores e criam novas necessidades, assim, surge 

um ciclo de consumo que é alimentado pela indústria transformando as pessoas em reféns 
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dessas novas necessidades o que leva à alienação. Novas necessidades se tornam sinônimo 

de mais exploração. No início da Revolução Industrial era comum o trabalho de crianças e 

mulheres em fábricas, com péssimas condições de trabalho, higiene e ganhando bem 

menos que o homem, aliás, isto perpetua até nossos dias, pois ainda que tenha havido 

avanços legais o controle social da legislação na cidade e no campo é diferente. 

A princípio, os donos de fábricas compravam o trabalho das crianças pobres, nos 

orfanatos; mais tarde, como os salários do pai operário e da mãe operária não eram 

suficientes para manter a família, também as crianças que tinham suas casas foram 

obrigadas a trabalhar nas fábricas e nas minas. Os horrores do industrialismo se revelam 

melhor pelos registros do trabalho infantil naquela época (HUBERMAN, 1981, p. 162).  

Nota-se que com este tipo de trabalho, a criança não poderia frequentar a escola e 

se pudesse não teria condições física nem mental para isso. Assim, a maioria delas crescia 

semianalfabetas ou analfabetas e sem condições para disputar o mercado de trabalho com 

os filhos da elite. Nesse contexto, a ideia de oportunidade para todos, apresenta uma 

contradição, pois será que as condições concretas de existência eram as mesmas? Vejamos 

como Huberman apresenta o trabalho infantil nas fábricas no final do século XIX: 

 

(...) em 1883 é aberta uma Comissão Parlamentar de inquérito que faz um 

relatório sobre o emprego de crianças nas fábricas. Nesse relatório, há um 

depoimento de Thomas Clarke, de 11 anos, ganhando 4 xelins por semana (com 

a ajuda do irmão) como emendador de fios.: 

(...) "Sempre nos batiam se adormecíamos”..... O capataz costumava pegar uma 

corda da grossura de meu polegar, dobrá-la, e dar-lhe nós. Eu costumava ir para 

a fábrica um pouco antes das 6, por vezes às 5, e trabalhar até 9 da noite. 

Trabalhei toda a noite, certa vez Nós mesmos escolhíamos isso. Queríamos ter 

algum dinheiro para gastar. Havíamos trabalhando desde as 6 da manhã do dia 

anterior. Continuamos trabalhando até às 9 da noite seguinte Estou agora na 

seção de cordas Posso ganhar cerca de 4 xelins...  

... Meu irmão faz o turno comigo. Ele tem 7 anos. Nada lhe dou, mas, se não 

fosse meu irmão, teria de dar-lhe 1 xelim por semana. Levo-o comigo, às 6, e 

fica comigo até às 8. (HUBERMAN, 1981, p.163). 

 

Dessa forma o capitalismo gerou alguns efeitos desastrosos advindos do progresso 

do sistema industrial. O socialismo científico que surge de uma elaboração teórica de Marx 

e Engels, em meados do século XIX, vem em direção contrária ao capitalismo, pois, estes 

ao debruçarem para entender a sociedade vigente e sua influência na classe trabalhadora 

chegam a conclusão que para mudar teria que ter uma Revolução do Proletariado. Só a 

classe trabalhadora teria o poder de superar a estrutura produtiva privada e excludente que 

gera um conjunto de desigualdades sociais. 
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 Logo o que se observa é que numa sociedade que gera violência em prol de seus 

interesses, todas as estruturas inclusive a familiar terá a tendência de resolver seus 

problemas por meios violentos. 

 

 1.1. As particularidades da violência intrafamiliar no Brasil e a deficiência das 

Políticas Públicas 

 

(...) sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem (...). Durante 

anos foi povoado exclusivamente pelos ratos, até que os Capitães de Areia 

lançaram as suas vistas para o casarão abandonado. (JORGE AMADO, 1991, 

p.25). 

 

 Jorge Amado, no livro Capitães de Areia, apresenta a realidade das crianças 

abandonadas e vítimas de violência nos anos 30 de forma brilhante, pois, vê esta realidade 

a partir do ponto de vista das crianças, sendo estas vítimas de um sistema excludente e não 

como pequenos infratores. Destaca-se que era um contexto de transição econômica em que 

por meio de um processo político de revolução burguesa o Estado promove a 

industrialização do país, reproduzindo desigualdades sociais, com grande defasagem 

regional. 

 No Brasil, até 1912 havia somente a preocupação de se defender dos “menores”, 

ou seja, as leis que eram implantadas eram para punição, e para isso, havia o código penal. 

O deputado João Chaves, apresentou um projeto de lei com a proposta de uma perspectiva 

de direito da criança. Esta proposta tinha como um dos pontos a especialização de juízes. 

Motivado pelo congresso internacional em Paris no ano de 1911. Doze anos depois, foi 

criado o Juizado de Menores, junto com alguns estabelecimentos oficiais, como: Abrigo de 

menores, Escola de Reforma João Luiz Alves, a Casa das Mãezinhas. Mas, foi em 1924, 

com a “Declaração de Gênova de direitos da criança”, que o Brasil construiu o primeiro 

“Código de Menores” em 1927, que trazia pela primeira vez medidas de proteção e 

assistência. Vale lembrar que o Código estava voltado para os menores das classes 

desfavorecidas economicamente, (RIZZINI, 2000). 

Já no governo Vargas, com a industrialização do país, mais precisamente em 1941 

foi criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), quando o Estado assumiu a tutela dos 

menores abandonados ou “delinquentes”, separando-os do vínculo familiar uma vez que, 

as famílias não tinham condições econômicas e sociais de cuidar de seus filhos. 

De acordo com Decreto Lei nº3. 799 de 05/11/1941:  
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Art. 2º O S. A. M. terá por fim:1 

a) sistematizar e orientar os serviços de assistência a menores desvalidos e 

delinquentes, internados em estabelecimentos oficiais e particulares; 

b) proceder à investigação social e ao exame médico-psicopedagógico dos 

menores desvalidos e delinquentes; 

c) abrigar os menores, á disposição do Juízo de Menores do Distrito Federal; 

d) recolher os menores em estabelecimentos adequados, a fim de ministrar-lhes 

educação, instrução e tratamento sômato-psíquico, até o seu desligamento; 

e) estudar as causas do abandono e da delinquência infantil para a orientação dos 

poderes públicos; 

f) promover a publicação periódica dos resultados de pesquisas, estudos e                           

estatística.  

 

Não havia, portanto, acolhimento, laço de afetividade na perspectiva do direito 

ofertando alternativa social a esse segmento, e sim o papel de adequar o menor à 

sociedade, implementando medidas de ajuste da classe trabalhadora para atendimento às 

transformações econômicas e sociais em curso.  

Já no período da autocracia civil militar burguesa, em 1964, a SAM é substituída 

pela Fundação nacional do bem estar do menor (FUNABEM), que funcionava como 

instrumento de controle, já que eram considerados como “problema de segurança 

nacional”. Para Foucault (2009, p.164), “o poder disciplinar é, com efeito, um poder que, 

em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem dúvida 

adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor”. 

O exercício disciplinador consiste no acompanhamento, nos olhares atentos sobre 

todas as suas movimentações, trazê-las para dentro das instituições criadas, facilita o 

controle, para que elas possam conviver em uma sociedade hierarquizada e excludente, 

aceitando as condições que são impostas de forma naturalizada, sem apresentar nenhum 

tipo de resistência.  Em geral o processo é contraditório: em nome de defender algum 

segmento, são criadas medidas de controle por meio de políticas sociais. 

  Essas formas de controle ficaram bem acentuadas com a ditadura militar no Brasil, 

pois era um regime que apresentava características semelhantes ao Fascismo2 e Nazismo3 

da Itália e Alemanha, onde o controle do Estado se fazia presente sobre todas as atividades 

e a educação era voltada para o adestramento. As práticas institucionais tinham o objetivo 

                                                 

1 Dados extraídos do Diário Oficial da União - Seção 1 - 11/11/1941, Página 21338. 

 

2 Fascismo foi de o regime autoritário extrema direita implantado em 1922 no Estado italiano por Mussolini 

que se espalhou pela Europa durante o período entre guerras. 
3 Nazismo foi uma política de ditadura que governou a Alemanha entre 1933 e 1945, período que também 

ficou conhecido como Terceiro Reich, liderado por Adolf Hitler. Pesquisa feita no site 

www.dicio.com.br/fascismo/  

 

  

http://www.dicio.com.br/fascismo/
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de controlar e ao mesmo tempo embutir padrões de comportamento gerais que persistia na 

obediência e no nacionalismo exacerbado. 

  Os problemas estruturais que se expressavam no seio das famílias eram 

apresentados como responsabilidades dos próprios indivíduos retirando seu vínculo com a 

sociedade.  Nesse cenário as situações eram analisadas de forma isolada do contexto 

econômico-social e político mais amplo, convocando o Serviço Social para atuar numa 

perspectiva conservadora. 

 O projeto hegemônico defendido na época tinha o caráter conservador e 

assistencialista, com objetivo de manter os interesses da classe dominante, o controle e 

harmonia social. Essa forma de classificar a família de forma isolada não levava em 

questão os conflitos sociais, nem a crise financeira, cultural que o país estava sofrendo. 

Essas questões, de ordem macrossocietária afetavam o seio da família. As crianças, 

adolescentes e as mulheres eram suas principais vítimas. Ou seja, o Serviço Social estava 

voltado para:  

(...) uma ação de soerguimento moral da família operária, atuando 

preferencialmente com mulheres e crianças. Através de uma ação 

individualizadora entre as “massas atomizadas social e moralmente”, busca 

estabelecer um contraponto às influências anarco-sindicalista no proletariado 

urbano. (IAMAMOTO. 1992. p.19). 

 

Se atentarmos por alguns instantes sobre a expansão do capitalismo industrial 

percebe-se que consiste em uma herança patriarcal advinda desde a formação europeia e 

que limita os direitos das mulheres e as coloca como submissas e excluídas de 

praticamente todas as decisões da sociedade.  

Nas décadas de 40 e 50, o Serviço Social do nosso país recebeu uma grande 

influência norte-americana e da corrente positivista. As influências de Mary Richmond 

com o “Serviço Social de caso”, ”Serviço Social de Grupo” e “Serviço Social de 

Comunidade” marcaram o Brasil durante essas décadas. Onde toda a responsabilização 

caia sobre o indivíduo, onde podemos confirmar na citação a seguir. 

Essa postulação sobre o estudo social de caso traz implícita a ideia que as 

relações sociais dos indivíduos eram compreendidas no plano do imediato e a 

solução dos problemas sociais como responsabilidade dos próprios indivíduos, 

leia-se das próprias famílias. Nessa perspectiva o acesso a determinados auxílios 

materiais e a serviços no âmbito das instituições era realizado após uma série de 

avaliações e posteriores exigências de mudanças relativas aos modos de vida das 

famílias. (MIOTO, 2010, p.164).  

 

Durante o governo autoritário vigente entre as décadas de 60/80 não era 

interessante rever práticas de educação doméstica, pois, a ideia era manter o 
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conservadorismo, que trazia exatamente o autoritarismo como uma de suas marcas 

importantes para preparar as crianças à adaptação social, valorizando a disciplina, para 

impor o respeito pelos adultos, para que assim eles quando adultos reproduzissem formas 

dominantes de autoridade na sociedade. Por isso a cultura machista, com ênfase na 

autoridade do pai e marido era indiscutível e fortalecida pelos governantes. O Estado 

colocava este modelo familiar como modelo perfeito e por isso durante anos a discussão 

sobre este assunto, denúncias de estupros, espancamentos, maus tratos e abandono foram 

silenciadas. Mais tarde ficou evidenciado que tais violências ocorriam também nas classes 

médias e altas.  

Não podemos esperar algo diferente de tais concepções, pois é naturalizada a 

divisão de papeis entre os gêneros e essas divisões são sustentadas através da cultura, 

religião e em alguns momentos pela lei no sentido de manutenção do status quo, com o 

capital se beneficiando das desigualdades de gênero.  

O modelo europeu ocidental tão bem apropriado pelo sistema capitalista, que 

coloca o homem como chefe, provedor e a quem todos devam obediência, faz com que 

estes patriarcas tenham domínio tanto na esfera particular como na política. As 

organizações familiares contemplam esse modelo de família como de maior destaque e a 

todo custo tentam impor como único modelo de família válido formado pelo pai, mãe e 

filhos para homogeneizar as relações, o que é uma forma de dominação, onde embute o 

padrão de organização, formação, comportamento de cada elemento do grupo familiar em 

que o homem é o responsável pela família e a ele deve-se obediência sem contestar. Não se 

trata de uma perspectiva endógena, isto é, é importante para o capital.  Sobre essa relação 

de poder, como vemos na citação a seguir: 

 Ora, no momento em que o homem entender que também ele é prejudicado 

pelas discriminações praticadas contra as mulheres, a supremacia masculina 

estará ameaçada. E com ela estará também ameaçados o duplo padrão de moral 

que alimenta a família burguesa, a própria família, o domínio dos poderosos. O 

mesmo pode ser dito com relação à discriminação contra negros. (SAFFIOTI, 

1987, p.7). 

 

Não se trata simplesmente de uma luta entre homens e mulheres, mas, autora 

esclarece que a divisão da população em classes sociais é profundamente cruel quanto às 

oportunidades de ‘vencer na vida’, pois, representa outra fonte de dominação, como é 

confirmado a seguir: “A sociedade não está dividida entre homens dominadores de um lado 

e mulheres subordinadas de outro. Há homens que dominam outros homens, mulheres que 

dominam outras mulheres e mulheres que dominam homens”.  (SAFFIOTI, 1987, p. 16).  
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Essa herança da cultura patriarcal enfatiza as diferenças  entre os sexos como algo 

natural que cristaliza cada gênero. Tais elementos vão ser debatidos pelas feministas, a 

partir da década de 1970, onde elas apresentam que as diferenças de sexo não são um dado 

da natureza, mas uma construção social que alimenta símbolos e características atribuídas a 

cada gênero que vem junto com cada pessoa desde o seu nascimento de forma imutável. 

Essas concepções demonstram que a diferença entre masculino e feminino não é um dado 

natural, mas uma construção histórica e cultural, onde os interesses nessas classificações 

são atribuídos a um sistema de valores baseada em uma dominação masculina. Essa cultura 

tem sérios rebatimentos na criança. Quer seja no menino onde terá o machismo alimentado 

até a fase adulta, quer seja menina, que terá de aceitar o papel de submissa podando suas 

chances de ter um desenvolvimento de forma igual ao homem. Vale ressaltar que estes 

movimentos feministas no início não incomodavam como podemos verificar na citação a 

seguir:  

 Houve época em que as estudiosas da problemática feminina não constituíam 

nenhuma ameaça. Tratava-se, segundo a opinião geral, de um assunto secundário 

que só interessava àquelas feministas tidas e havidas como mal-amadas. 

Contudo, à medida que se foram produzindo estudos sérios sobre o assunto, este 

foi deixando de ser inofensivo e foi passando a ser subversivo. (SAFFIOTI, 

1987, p. 17).  

 

A violência contra criança e adolescente de toda e qualquer forma ocorrida no 

âmbito doméstico e fora dele passou a ser considerada pelos movimentos feministas a 

partir dos anos 90, por isso além da atenção à saúde e os direitos da mulher, entra no 

repertório de luta também a preocupação específica com questões referentes à violência 

infantil, por entender que as crianças talvez sejam as que mais sofrem com este modelo de 

sociedade.  

A instituição familiar prova com o passar do tempo que não é linear, mas, 

permanece o homem como o agente principal, embora, haja vista o aumento de famílias 

monoparentais, em que é percebido o preconceito e a estigmatização sofrida por estas 

mulheres chefe de famílias. Assim temos a família como um grupo com divisão sexual do 

trabalho de forma autoritária e conservadora vista pelo capitalismo como reprodução da 

força de trabalho. Esta família acaba por reproduzir as ideologias conservadoras, no 

momento em que consome e reproduz valores morais geralmente preconceituosos. 

(BRUSCHINI, 1990).  

Os valores morais que são colocados como obrigações das famílias consistem em 

elementos característicos de um sistema de valor, alimentado pelo sistema patriarcal, em 
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que limita o espaço dos indivíduos e reprime qualquer tipo de comportamento contrário ao 

que é considerado padrão e natural, onde, na maioria das vezes, a religião assume o papel 

fundamental de conservação desses valores e julgamento dos desvios ocorridos. Podemos 

perceber que as famílias formadas de forma diferente ao padrão estabelecido acabam 

sofrendo preconceitos e exclusão. 

O capitalismo provocou mudanças em todas as esferas, essas mudanças rebatem 

também nas relações sociais e consequentemente na família mexendo na sua estrutura 

dando conformação e visibilidade a outros tipos de arranjos familiares, porém, o 

patriarcado não foi superado. 

 Nesse contexto, se agrega a crise econômica, a má distribuição de renda, em que os 

homens vão dar respostas destrutivas às tentativas de emancipação das mulheres, como o 

aumento da violência dentro dos lares, por exemplo. 

O Estado omisso, viabiliza a manutenção da lucratividade, precariza o trabalho, 

superexplora trabalhadores aumentando a pobreza e a miséria. Sua posição é sempre numa 

perspectiva ultraconservadora. Diminuindo os recursos públicos para responder às 

expressões da questão social. Sem suporte, essas políticas focadas na camada mais 

pauperizada ofendem e retiram direitos conquistados com as lutas de trabalhadores, e, estes 

são trocados por apelos à solidariedade, clientelismo, etc. É a despolitização das políticas 

públicas que, por serem consideradas como estímulo ao ócio e desperdício pelos detentores 

do poder, alavanca a violência em todos os setores, não só na família, porque a miséria é 

também vista como natural.  (BEHRING; BOSCHETTI, 2010). 

Como mencionado anteriormente o modelo de família vem sofrendo várias 

transformações o que já prova que é passível de mudanças. Assim novas estruturas vêm 

sendo consideradas na representação social da família, como também regulando o papel da 

Sociedade e do Estado, conforme a afirmação abaixo. 

As expectativas em relação à família estão, no imaginário coletivo, ainda 

impregnadas de idealizações, das quais a chamada família nuclear é um dos 

símbolos. A expectativa maior è de que ela produza cuidados, proteção, 

aprendizado dos afetos, construção de identidades e vínculos relacionais de 

pertencimento, capazes de promover melhor qualidade de vida a seus membros a 

efetiva inclusão social na comunidade e sociedade em que vivem. No entanto, 

estas expectativas são possibilidades, e não garantias. A família vive num 

contexto que pode ser fortalecedor ou esfacelador de suas possibilidades e 

potencialidades. (CARVALHO, 2002, p. 15). 

 

A família nesta sociedade é usada como uma importante ferramenta de manutenção 

do status quo.  Ela tem grande influência e poder. Porém as várias mudanças que estão 
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acontecendo em seu ceio na atualidade trazem expectativas, e, pode colocar em xeque o 

modelo conservador. Mudanças que possam mudar o quadro atual de violência em especial 

no que diz respeito à criança e o adolescente. 

 

1.2 As multifaces da violência que cerceam os direitos da Criança e do Adolescente 

 

No país, os adolescentes e jovens são frequentemente considerados os responsáveis 

pelo aumento da violência, em especial quando estes são pobres. Produzida essa 

“realidade”, por meio de diferentes mecanismos, em especial pela mídia. Nesse contexto, 

um, projeto de lei para a redução da imputabilidade penal, para aumento do tempo de 

medidas e mesmo o apelo pela pena de morte, aparecem como solução imediata e 

garantida contra violência. (RIZZINI, 2013).  

 Em uma sociedade que possui um processo de gestão política neoliberal como 

resposta à crise do próprio capital, aonde gradativamente vamos perdendo as garantias dos 

direitos sociais, cidadania, e diminuição das políticas públicas, certamente esses elementos 

contribuem para o aumento da violência. Em resumo a violência é estrutural, o que reflete 

nas condições de vida das crianças e adolescentes e jovens, tornando vulnerável o seu 

crescimento e desenvolvimento. Em suas expressões, a violência estrutural tem várias 

formas de manifestação, como a que se passa com a institucionalização de crianças e 

adolescentes, seja como meio de se contrapor ao abandono, seja por motivos considerados 

ressocializadores. Toda a história revela não só a ineficácia, mas a total incompetência 

dessas instituições.  

De acordo com diferentes autores, a realidade é outra, ou seja, os jovens são as 

maiores vítimas. A seguir apresentamos a visão de alguns autores: 

 Violência intrafamiliar é aquela exercida contra a criança e o adolescente na 

esfera privada. O lar aparece como o local privilegiado para tal prática, embora 

as crianças que vivem nas ruas ou as institucionalizadas sejam também vítimas 

frequentes. (MINAYO, 2001.p.96). 

 
A violência doméstica representa todo ato ou omissão praticado por pais, 

parentes ou responsáveis contra crianças e/ou adolescentes que sendo capaz de 

causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima implica, de um lado, uma 

transgressão do poder/ dever de proteção do adulto e, de outro, uma coisificação 

da infância, isto é, uma negação do direito que crianças a adolescentes têm de ser 

tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. 

(GUERRA & AZEVEDO, 1998, p.32). 

 



25 

 

A partir da constituição de 1988 e a criação do ECA, a criança e adolescente são 

reconhecidos como portadores de necessidades especiais e são reconhecidos como sujeitos 

que possuem direitos de uma proteção íntegra. 

As leis asseguram os direitos das crianças e adolescentes, porém, mais adiante 

perceberemos que na prática não são todas as crianças que possuem todos os direitos 

assegurados, pois, muitas não possuem alimentação saudável, algumas, nenhuma 

alimentação, muitas crianças são abandonadas à própria sorte, outras vivem em lares na 

qual terão que lidar com alcoolismo, desemprego, sem falar naquelas que sofrem abusos 

sexuais. Assim, por falta de opção, muitas se lançam no mundo das drogas ou preferem 

morar nas ruas. Algumas mães também muitas vezes não conseguem creches para deixar 

os seus filhos, enquanto vão trabalhar. Esses são alguns dos muitos fatores de desigualdade 

que ocorrem na sociedade capitalista, entre tantos outros, pois, são tantas as expressões da 

questão social que não cabe agora citar todos. No que diz respeito à pesquisa empírica, os 

dados do IBGE4 apontam que, em 1988, 200.000 crianças e adolescentes declararam ter 

sofrido agressão física, de um total de 1 milhão de queixosos, ou seja, há uma estimativa 

de 20% dessa população como vítima. Desse total, em 80% dos casos, os agressores eram 

os próprios pais, parentes e conhecidos. 

Veremos a seguir que existem diferentes tipos de violência contra crianças e 

adolescentes, com características comuns entre elas, sendo importante defini-los 

adequadamente, uma vez que estas definições têm implicações práticas para a prevenção e 

manejo da situação de violência. Lembrando que a definição é apenas uma forma didática 

de compreensão, muitas vezes essa violência ocorre de forma dinâmica e simultânea.  

 

A violência sexual contra criança e adolescente no âmbito doméstico é definida por 

Deslandes (2015, p.3), como:  

(...) todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual cujo agressor 

esteja em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança 

ou o adolescente com o intuito de estimulá-lo sexualmente ou utilizá-lo para 

obter satisfação sexual. 

 

Sobre violência psicológica Barros faz a seguinte colocação. 

A violência psicológica normalmente está associada às demais configurações da 

violência e assume diversas expressões, não necessariamente acompanhadas da 

                                                 

4 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa nacional por amostra de domicílios: síntese 

de indicadores 1999. Rio de Janeiro: IBGE; 2000. 
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violência física. Pode ocorrer através de intimidações, nas formas de 

comunicação verbal e não verbal, isto é, de diferentes tipos de jogos de palavras 

que ferem, de ameaças, de manipulações, de chantagens de ordem emocional e 

mesmo matéria.l (BARROS, 2005, p.55). 

 

      A violência física e psicológica contra crianças e adolescentes acontece 

normalmente no ambiente doméstico com uso proposital de força física por pais, 

responsáveis e pessoas que mantêm vínculo com as crianças e adolescentes, deixando ou 

não marcas visíveis. A negligência ou abandono intrafamiliar podem ser considerados 

como omissão de pais e responsáveis em prover as necessidades físicas e emocionais de 

uma criança ou adolescente, e podem ser percebidos através de: faltas frequentes às aulas, 

roupas sujas, e falta de higiene, etc. Contudo, estas definições são repletas de conceitos 

discriminatórios, que recaem sobre as camadas mais pobres e sobre as famílias afetadas por 

problemas de ordem econômica, e com baixa cobertura de proteção social por políticas 

sociais em geral, são famílias afetadas diariamente pela violência social. 

Sobre a questão do abandono e da negligência, segundo dados do Laboratório de 

Demografia e Estudos populacionais, publicado em 2014, pelo menos 46 mil crianças e 

adolescentes viviam em abrigos, de acordo com a pesquisa do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), 80% dos encaminhamentos de crianças e adolescentes a 

abrigos estão relacionados a dependência química dos pais, e a droga mais utilizada 

segundo especialista é o crack. Outra questão ainda mais delicada é o processo de adoção, 

já que cientificamente está provado que crianças de mães viciadas em crack podem sofrer 

vários transtornos, inclusive mental. O que é levado muito em conta por parte de quem 

quer adotar.  

 Como podemos perceber, é vital e de suma importância que os sujeitos, enquanto 

cidadãos lutem por mudanças e em defesa da garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes. Assunto do qual trataremos em nosso próximo subitem. 

 

1.3 A importância de luta por parte da classe trabalhadora para provocar mudanças 

em defesa dos direitos da criança e do adolescente 

 

 Um século depois da revolução industrial, trabalhadores constroem uma história de 

luta com maior expressão organizativa. Nesse contexto, entrou em cena uma geração que 

começava a falar em reivindicar o “direito da igualdade”. Tal processo de organização 

política levou a classe trabalhadora a conquistar muitos direitos, como a redução da 
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jornada de trabalho, por exemplo, por meio da organização sindical e partidária, isto 

acontece no século XIX. Mais tarde foi ampliada para “direitos econômicos, sociais e 

culturais”. 

 No século XX, com os avanços da medicina, das ciências jurídicas, pedagogia, 

psicologia, etc. foram descobertas especificidades da criança e assim a necessidade de 

formular direitos para seu desenvolvimento e proteção. Assim ONGs, Liga das Nações 

começam a realizar convenções, assembleias, como a de Genebra, em 1924, onde se dá o 

primeiro passo incorporando a primeira Declaração dos Direitos da Criança, que são 

quatro:  

 

1. A criança deve ser dotada dos meios necessários para o seu desenvolvimento 

normal, tanto materialmente quanto espiritualmente. 

 2. A criança que está com fome deve ser alimentada, a criança que está doente 

deve ser ajudada, a criança que se desvia deve ser recuperada, e o órfão e a 

criança abandonada devem ser protegidos e socorridos. 

 3. A criança deve ser a primeira a receber socorro em tempos de aflição. 

 4. A criança deve ser colocada em posição de ganhar a vida e deve ser protegida 

contra toda forma de exploração. (MARCÍLIO, 1998, p.48). 

 

 A Organização das Nações Unidas (ONU), especificamente em 1948 aprovou a 

Declaração dos Direitos Humanos, pois, os estragos deixados pela segunda guerra 

impulsionaram também a ONU a criar a United Nations International Children’s 

Emergency Fund (UNICEF) 5que tinha como objetivo no momento socorrer as crianças 

dos países devastados pela guerra. Em seus primeiros três anos, os recursos do Fundo 

foram encaminhados para o auxílio emergencial (sobretudo em alimentos) a crianças dos 

14 países arrasados pela guerra da Europa e da China, como também às crianças refugiadas 

da Palestina (1948 a 1952), vítimas da criação do Estado de Israel. Pela primeira vez tinha-

se o reconhecimento internacional de que as crianças necessitavam de atenção especial. 

Em 1950 a ONU recomenda que a UNICEF transfira suas atenções para 

emergência de programas de longo alcance visando à melhoria da saúde e da nutrição das 

crianças dos países pobres. Em 1953 a Assembleia Geral decidiu que a UNICEF seria um 

órgão permanente das Nações Unidas. Em 1958 a assistência do UNICEF estendeu-se a 

                                                 

5 A Unicef é dirigido por uma junta executiva de 30 membros de nações diferentes, que se reúne duas vezes 

por ano para estabelecer normas políticas e programas de prioridades, para considerar requisições, distribuir 

recursos, avaliar resultados e determinar o orçamento administrativo do Fundo. Possui um diretor executivo, 

indicado pelo secretário-geral da ONU e com sede em Nova York, e cerca de 30 escritórios regionais e 

nacionais em todo o mundo. Um deles está instalado em Brasília. (MARCÍLIO, 1998). 
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um novo campo,  o dos serviços sociais para a criança e suas famílias. Com isso, teve seu 

raio de ação ampliado onde a educação passa a ser incluída. 

Essas ações contribuíram para que em 1959 a ONU viesse a reafirmar a 

importância de se garantir a universalidade, objetividade e igualdade na consideração de 

questões relativas aos direitos da criança. A criança passa a ser considerada, pela primeira 

vez na história, como prioridade absoluta e sujeito de Direito. A Declaração enfatiza a 

importância de se intensificar esforços nacionais para a promoção do respeito dos direitos 

da criança, à sobrevivência, proteção, desenvolvimento e participação. (MARCÍLIO, 

1998).  

De acordo com Marcílio (1988, p.49), o Pacto de Direitos Civis e Políticos, pelas 

Nações Unidas na década de 60 coloca os Estado e os membros da sociedade a reconhecer 

que: 

 
 Art.24 Toda criança terá direito, sem discriminação alguma por motivo de raça, 

sexo, cor, idioma, religião, origem nacional ou social, posição econômica ou de 

nascimento, às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por 

parte de sua família, da sociedade e do Estado.  

 

 O Brasil, devido ao período do autoritarismo, só vai participar e apoiar as medidas 

do UNICEF a partir de 1989. Contudo cabe enfatizar que na década de 50 o índice de 

mortalidade infantil no Brasil era elevado chegando a 158 mortes por ano para cada mil 

recém-nascidos que viviam na pobreza. Os índices de analfabetismo também eram altos, já 

que muitas crianças tinham que trabalhar para compor a renda familiar sendo podado o 

direito de educação, brincar, o que por si só já configura violência. E na década de 60 o 

país passa por muita instabilidade que se dá em parte à submissão aos Estados Unidos, 

embora, tivessem emergido muitas reações que vinham por parte de estudantes, 

trabalhadores, sindicatos, etc. a mais evidente foi a do PCB. Tanta efervescência culminou 

para o golpe militar em 64. Os militares tomaram o poder com a promessa de 

desenvolvimento do país com um Projeto Econômico pautado na superexploração da força 

de trabalho. A ideia era mostrar um país em crescimento para a burguesia nacional e 

também internacional. O governo militar tinha como características primordiais, retirar a 

democracia e os direitos constitucionais. Assim tivemos um país com censura e repressão, 

um período marcado pela violência e por muitas mortes de estudantes, trabalhadores, e 

camponeses que se rebelavam e se juntavam aos movimentos políticos e da luta armada. 

Inclui-se aí a violência cometida também contra crianças, filhos daqueles que se rebelaram, 

é sempre bom lembrar que até os dias de hoje o Estado tenta sem sucesso justificar as 
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barbáries e atrocidades cometidas contra os cidadãos no período ditatorial brasileiro. Este 

período impediu o avanço do país em tudo, logo, a questão dos direitos inclusive da 

criança, sofre um retardamento. 

        Na década de 70, precisamente em 1978 metalúrgicos de São Bernardo do 

Campo fizeram greve que teve a adesão de cerca de quase dois mil trabalhadores que 

cruzaram os braços negando a exploração da sua força de trabalho. Era a classe 

trabalhadora ressurgindo com toda força e trazendo novamente um sindicato fortalecido, o 

“Novo Sindicalismo” (CHASIN, 1980). Contudo é na década de 80 que o povo brasileiro 

ainda passando momentos de incertezas, com inflação crescendo incessantemente, que 

chega em 1983 a 239%, e a dívida externa contraída, que mostrando sua face com os altos 

juros, impulsionarão a classe trabalhadora a reagir. Dessa forma, esta década marca 

também o período da redemocratização no país. Desta práxis surgiram sucessivas greves 

que mudaram o cenário da vida dos metalúrgicos e de outros trabalhadores profissionais 

em outras áreas que compreenderam o sentido de união. Desta ação também nascerá a 

CUT6 em 1983, a CGT (Comando Geral dos Trabalhadores) em 1986, que traz em sua 

pauta, não só a questão dos baixos salários e condições de trabalho, mas também, o direito 

de se organizarem e de se manifestarem, esta vitória que é o direito a greve é reconquistada 

em 1988. 

 Estas reações abriram caminho para muitas manifestações. Uma das manifestações 

de grande importância e também de muita beleza que contou com a participação de 

políticos, estudantes, artistas, mais principalmente a participação da massa que 

contabilizou mais ou menos trezentas mil pessoas foi o movimento das “Diretas já!” que 

estava sendo germinado em vários Estados, apesar da dimensão que foi as diretas já o 

objetivo não foi alcançado nas eleições em 1985 onde Tancredo Neves foi eleito de forma 

indireta como presidente do Brasil. 

 Fortalecida, a classe trabalhadora agora exige estar na cena política novamente 

porque passa a se ver como sujeito histórico e quer participar dos processos políticos. 

                                                 

 6 Central Única dos Trabalhadores (CUT), fundada em 28/08/1983 no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo 

do Campo, São Paulo, durante o 1º Conclat – Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, ocorrido em 

agosto de 1983, ainda durante o regime militar e em contraponto à ditadura civil militar. Participaram desta 

fundação 5.059 delegados, de 912 entidades (335 urbanos, 310 rurais, 134 associações pré-sindicais, 99 

associações de funcionários públicos, 5 federações, 8 entidades nacionais e confederações). Esse número de 

delegados representava mais de 12 milhões de trabalhadores. (CHASIN, 1980). 
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Nesse contexto, nasce em 1980 o PT que vem com a responsabilidade de representar a 

classe trabalhadora. 

        É interessante fazer este pequeno resgate histórico para evidenciar que a 

história é dinâmica e processual e que a classe trabalhadora quando unida pode provocar 

mudanças concretas (CHASIN, 1980). 

        É evidente que o movimento de democratização que estava latente no país 

trouxe a pauta também os direitos humanos, já que o repúdio às violências cometidas pelo 

regime militar, onde não só homens, mas, mulheres e crianças também sofreram, vieram à 

tona. 

Os Movimentos Sociais, ONGs e sociedade civil começam a se articular e os fóruns 

DCA (Direito da Criança e Adolescente) saem destas mobilizações, onde acontecem 

encontros com outros segmentos. Logo, acontece em 1985 a “Ciranda da Constituinte” 

onde crianças e adolescentes se reúnem em frente ao congresso nacional. Esta mobilização 

gerou frutos que foi a aprovação da ementa para efetivação dos direitos, respaldada nos 

artigos 227 e 228 da Constituição de 1988. Esta ação tem um papel preponderante já que 

ela contribui para a elaboração do ECA em 1990, que veio a oferecer à sociedade uma 

nova forma de pensar a criança e o adolescente no país. 

Não há como negar que muitas foram as mudanças que o país sofreu em especial a 

partir da década de 80. Mas, é preciso colocar que foi através de muita luta e persistência, 

já que o país estava sérias dificuldades financeiras, que, ficam expostas com a saída do 

regime  militar que camuflava a real situação do Brasil. Assim o neoliberalismo chega ao 

Brasil em decorrência de uma reunião ocorrida nos EUA em 1989, denominado “Consenso 

de Washington”. Nesse contexto, organismos financeiros como FMI, Banco Mundial e 

BIRD, irão determinar e avaliar reformas que deverão ser seguidas. Neste momento o 

neoliberalismo se apresenta imponente como a orientação política para o Estado moderno, 

para isso, a globalização financeira do capital seria assegurada. Apresenta-se como modelo 

perfeito, onde a liberdade de mercado é a base, e oferece suas políticas públicas restritas à 

população miserável, já que o papel do Estado passa ser de regulador e assistencialista. 

Tem-se o que se denominou de “Estado mínimo”.  Mínimo para o trabalhador e máximo 

para o capital, Esta regressão atinge também o âmbito político, pois, direitos conquistados 

através de luta da classe trabalhadora, são retirados e alguns transformados em benesse 

para reforçar a cultura clientelista. (IAMAMOTO, 1999).  
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Esta condição de Estado frágil faz com que políticas públicas conquistadas sofram 

regressão causando mais sofrimento à população. Movimentos populares de resistências 

antes fortalecidos se extinguem.  

 As terceirizações são também mecanismo do neoliberalismo para exploração do 

trabalhador, pois, contribuem para desestruturar e desestabilizar a organização da classe 

subordinada e dando lucro para o burguês já que transfere responsabilidades e barateia a 

força de trabalho. 

 As privatizações também fazem parte da reforma, onde o patrimônio público é 

entregue ao capital estrangeiro, e o dinheiro pago através de impostos pela população vai 

para o capital, sem contar que, ao se tornar empresa privada, não há mais compromisso 

com os serviços públicos. Quem mais é afetado é o cidadão. 

Quando o Estado, passa suas responsabilidades como: privatizar, terceirizar, o setor 

empresarial se fortalece, o capital estrangeiro também e o Estado se distancia ainda mais 

do povo, isto só faz aumentar a miséria e consequentemente a violência em todos os níveis. 

Quanto à decisão do Brasil em se submeter ao capital estrangeiro, Ianni faz uma 

comparação. 

 

[...] o Brasil nasce no século XVI como província do colonialismo e ingressa no 

século XXI como província do globalismo. Depois de uma longa e errática 

história, através do mercantilismo, colonialismo e imperialismo, ingressa no 

globalismo como modesto subsistema da economia global. A despeito dos surtos 

de nacionalismo e das realizações propriamente nacionais, como ocorre 

principalmente na época do populismo, isto é, do projeto e realizações do 

capitalismo nacional, ingressa no século XXI como simples província do 

capitalismo global; revelando-se um caso de dependência perfeita. (IANNI, 

2000, p.52). 
 

Assim segue o capital proporcionando desenvolvimento com seus avanços 

tecnológicos e científicos, mas também, aumentando a pobreza em todo o mundo. De crise 

em crise ele se mantém imponente, crises que vêm permeadas de desigualdades abundantes 

que fazem sofrer a população frente ao enriquecimento desenfreado da burguesia. A 

observação a seguir define muito bem este sistema contraditório. “Outra contradição básica 

do sistema capitalista de controle é que ele não pode separar avanço da destruição, nem 

progresso de desperdício”. (MÉSZÁROS, 2012, p.13).  

Neste contexto o Serviço Social é chamado pelo capital para administrar as mazelas 

geradas, ao estar inserido na divisão sócio e técnica do trabalho e como tal sujeito a seu 

empregador. Porém, se recusa a atuar meramente como instrumentalista. Com formação 
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acadêmica e com uma compreensão dialética pautada na teoria de Marx tem capacidade de 

compreender a realidade em sua totalidade, entendendo suas particularidades. Intervir e 

criar estratégias com bases políticas para dar direção social. Avançar é não se conformar 

com que nos é imposto como um fim, por isso, falaremos mais a seguir sobre os avanços. 

(GUERRA, 2003). 
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CAPÍTULO II 

 

2 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O ECA, AVANÇOS IMPORTANTES 

PARA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

Com o fim da ditadura no Brasil a partir de 1985, o país entra no período de 

redemocratização com o objetivo de reconquistar direitos que haviam sido retirados. E em 

1988 é promulgada precisamente no dia cinco de outubro a Constituição Federal. Agora 

para além de reconquistar direitos há também uma preocupação em garantir que os direitos 

sociais, políticos e econômicos ficassem garantidos. Vale ressaltar que contou com a 

participação popular, por isso também ficou conhecida como Constituição Cidadã.  

No que diz respeito ao tema proposto neste trabalho vale destacar o artigo abaixo da 

Constituição Federal e que mais tarde irá dar luz ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Art. 227  É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (C.F, 1988,.cap.VII). 

 

Art. 5° Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da 

lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.  

(ECA, 1990. Cap. I). 

 

  Isso coloca a criança e o adolescente como sujeito de direito e que, portanto, 

necessitam de proteção e cuidados, também, coloca como obrigação para família, o Estado 

e a própria sociedade essa responsabilidade. Agora estão inseridos, pois, a legislação ao 

contemplá-los como cidadãos os inseriu no artigo 5° da Constituição Federal de 1988, 

“Todos são iguais perante a lei”. Assim podemos afirmar que se os direitos não estão sendo 

respeitados não é por falta de lei e sim pela falta de políticas públicas que venham 

materializar essa lei. Porém, não tem como negar que foi um avanço extraordinário se 

pensarmos na violência e morte que as crianças bem como adolescentes sofreram durante 

séculos.  

O Serviço Social participa deste processo quando articula a democratização das 

políticas públicas de forma organizada, socializando informações e quando necessário 
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intervém de forma a contribuir para que os direitos sejam assegurados. Sua contribuição 

parte de diversas formas: na realização de pesquisas, na construção da formulação, gestão, 

execução da política pública, do controle social, no atendimento direto à população, etc. 

Em 13 de julho de 1990 foi promulgada a Lei Federal 8.069 - é o ECA, que tem 

como principal objetivo proteção integral e especial à criança e adolescente. Esta proteção 

se estende não somente a menores que cometem alguma infração, mas, a toda criança e 

adolescente. Para conhecimento, o ECA considera criança a pessoa de até 12 anos e 

adolescente até os 18 anos. 

Para o autor DIGIÁCOMO (2011, p.7) o Estatuto da Criança e do Adolescente traz 

duas propostas fundamentais para garantia de direitos, vejamos:  

a) garantir que as crianças e adolescentes brasileiros, até então reconhecidos 

como meros objetos de intervenção da família e do Estado, passem a ser tratados 

como sujeitos de direitos; 

 b) o desenvolvimento de uma nova política de atendimento à infância e 

juventude, garantidas pelo ECA e pela nossa Carta Magna, tendo ações 

descentralizadas nas quais Estados, Município e a sociedade civil participem das 

políticas publicas de proteção à criança e ao adolescente.  

 

Considerado como um dos mais avançados do mundo, na proteção de incapazes o 

ECA7 contempla também no seguinte artigo: 

 

 Art. 4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. (ECA, 2015. Cap. I). 

 

 Art. 7º. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e 

o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

(ECA, 2015, cap I). 

 

 As autoras GUERRA E AZEVEDO fazem uma interessante observação sobre o 

estatuto em especial quando se refere à violência infantil e defendem que o “estatuto 

fornece princípios que são capazes de orientar uma política social de prevenção e 

contenção do fenômeno em nosso país” (1997, p.7). Vejamos como elas norteiam estes 

princípios. 

 

1º “princípio: “A vitimização doméstica contra a criança e adolescente viola seu 

direito a liberdade e ao respeito, é considerado crime praticado por “ação ou 

                                                 

7  Dados retirados do Estatuto da Criança e do Adolescente – Câmara dos Deputados, 2015. 
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omissão” de seus pais ou responsáveis” devendo ser punido na forma da lei” 

(arts. 5, 16, 17, Penas Previstas: arts. 232, 233, 241, 263, 245); 

2º princípio: A mera suspeita deve ser notificada às autoridades competentes da 

respectiva localidade - Conselho Tutelar (arts. 13 e 56); 

3º princípio: A proteção é dever de todos os cidadãos e não apenas de 

profissionais (arts. 18 e70); 

4º princípio: Punição ao profissional que silencia, não denuncia (art.56 e 245); 

5º princípio: Prevê “auxílio, orientação e tratamento” ao agressor (art.129). 

6º princípio: A criança e adolescente vítima, além de proteção, precisam de 

“orientação e atendimento médico e psicossocial” para sobreviver ao abuso e não 

vir a (re) produzi-lo em sua vida futura (arts. 87, 98, 101 e 130); 

7º princípio: A família abusiva também é vítima e necessitará de “orientação e 

tratamento” (arts. 98, 101 e 129 - medidas previstas aos pais e responsáveis); 

8º princípio: A criminalização da violência doméstica deve envolver penas 

severas, como forma de conter a prática do fenômeno (art. 263 modificado pela 

lei dos Crimes Hediondos de 1990); 

9º princípio: A criança e adolescente terá direito a assistência judiciária integral, 

gratuita sempre que houver necessidade (arts. 141 e 206); 

10º princípio: A proteção deverá dar-se no nível local a ser acompanhada pelo 

Conselho Tutelar, enquanto órgãos permanente e autônomo encarregado de zelar 

pela salvaguarda dos direitos da infância e juventude.  (art.13, p.12). 

 

As autoras  GUERRA& AZEVEDO (1997,p.8), complementam que: 

(...) a infância vítima de violência estrutural compreende o contingente social de 

crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco pessoal e social, 

daqueles que se encontram em situações especialmente difíceis, ou, ainda, 

daqueles que por omissão ou transgressão da família, da sociedade e do Estado 

estejam sendo violados em seus direitos básicos.   

 

Ainda que reconhecidamente pela sociedade e a família seja uma instituição onde 

elas, as crianças deveriam sentir-se seguras, sabe-se que por vários fatores não é bem assim 

que se realiza. A citação a seguir norteia-nos muito bem: “Além de todas as suas funções 

positivas, a família tem sido espaço de hierarquia e de  subordinação. A violência 

intrafamiliar tem gerado sofrimento para aqueles que a ela estão submetidos, 

particularmente mulheres e crianças”. (BARSTED (1998) apud  BICALHO(2001). 

A Constituição Federal prevê que o Estado deve assegurar assistência à família, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações, isso consta no 

artigo 266, em seu parágrafo oitavo. Porém o que vemos é cada vez mais um Estado 

omisso e cúmplice das várias atrocidades cometidas contra esta parte da população. Quer 

seja pelo aspecto cultural, quer seja estrutural ou só para mostrar dominação, para Guerra: 

A violência doméstica representa todo ato ou omissão praticado por pais, 

parentes ou responsáveis contra crianças e/ou adolescentes que sendo capaz de 

causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima implica, de um lado, uma 

transgressão do poder/ dever de proteção do adulto e, de outro, uma coisificação 

da infância, isto é, uma negação do direito que crianças a adolescentes têm de ser 

tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. 

(GUERRA, 1998, p.11). 
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 São vários os estudos comprovados em que se confirma que a infância e 

adolescência são períodos determinantes para a formação do adulto. Por isso, mesmo com 

a Constituição de 1988 e o ECA, se fez necessário a criação de órgãos que protejam ainda 

mais esse segmento social tão frágil, pois, os índices de violência cometida contra crianças 

e adolescentes continuam crescendo e partem exatamente daqueles que deveriam protegê-

los. Conforme Dias (1993, p.23) “o primeiro lugar onde a violência explode, quando o país 

vai mal, é dentro de casa”. 

Para proteção e defesa dos direitos fundamentais, o Estatuto prevê a criação dos 

Conselhos dos Direitos da Criança e Adolescente, a nível nacional, estadual e municipal 

responsáveis pela formulação da política de atendimento à criança e adolescente e os 

Conselhos Tutelares que têm por função zelarem pelo cumprimento do ECA, estes estão 

sempre presentes nos municípios. 

O Conselho Tutelar apesar de não jurisdicional é um órgão autônomo que 

representa a sociedade, e tem a função de salvaguardar os direitos prescritos no estatuto 

(ECA). Composto por cinco membros eleitos pela comunidade. Ao receber uma denúncia 

cabe a ele levar ao Ministério Público (MP). É o MP que decidirá se caracterizará crime ou 

não.  

A Vara da Infância e da Juventude (VIJ/DF), é um dos órgãos com missão de 

garantir o direito da criança e do adolescente, por meios jurídicos. Visto que esses direitos 

são constantemente ameaçados e violados. As denúncias são encaminhadas ao Conselho 

Tutelar ou à  Delegacia de Proteção à Criança e do Adolescente (DPCA), podendo também 

ser feitas denúncias de serviços que atendam a essa classe de cidadãos, como: escola, 

creche, etc. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA8 )é um 

órgão responsável por deliberar políticas públicas de defesas de direitos e promoção ao 

bem estar da criança e do adolescente do município. Atua em conjunto com áreas de saúde, 

educação, assistência, etc. Formado por integrantes do poder público e sociedade civil. 

Constituído por 40 conselheiros, divididos entre 10 representantes de a sociedade civil 

titular e 10 suplentes e outros 10 representantes do poder público titular e 10 suplentes. Os 

candidatos são indicados por movimentos sociais de defesa e promoção da criança e do 

                                                 

8. Estes órgãos compõem em parte a política da Vara da Infância e Juventude que tem a finalidade de 

resguardar os direitos da criança e do adolescente. 2013 
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adolescente e por entidades não governamentais que prestam serviço de atendimento e 

defesa da criança e do adolescente. O processo eleitoral dos conselheiros representantes da 

sociedade civil ocorre a cada dois anos. Os conselheiros governamentais são indicados pela 

Prefeitura Municipal da Cidade. 

A DPCA é uma delegacia que instaura inquéritos, investiga e fiscaliza em caso de 

infração penal cometida contra a criança e o adolescente. 

O Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDCA/RJ), criado 

pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro em 1989, pela Lei estadual n°1.697 de 

22/08/1990, é um órgão normativo, consultivo, fiscalizador de política de promoção de 

defesa e direitos da infância e do adolescente. Composto pelo setor público e setor privado 

sem remuneração. 

Ressalta-se que o ECA vem trazer também questões para debate e reflexão, como 

por exemplo, superar o peso que a palavra “menor” trazia. 

Na contramão desses avanços sabe-se que existe a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 171/93, que trata da redução da maioridade penal. O que contradiz o 

ECA, que retirou as punições tidas como necessária para educação, entendendo que esse 

público alvo está em desenvolvimento. É necessário que se preserve a política de proteção 

e promoção em defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

O Serviço Social é contrário à redução da maioridade penal por entender que a PEC 

171/93 é mais um mecanismo usado no sentido de retirar direitos conquistados através de 

luta. A profissão defende os direitos porque tem um compromisso com um projeto de 

sociedade radicalmente democrático e anticapitalista, como podemos confirmar através da 

seguinte nora; “O CFESS9, mantém seu posicionamento contrário à redução da maioridade 

penal e ao aumento do tempo de internação conjuntamente com os Movimentos Sociais, 

Conselhos de Direitos e Fóruns comprometidos com a questão da criança e adolescente no 

Brasil”. (CFESS, 2015). 

A questão é que o Estado deve efetivar um sistema socioeducativo que esteja de 

acordo com o ECA, viabilizando recursos e deixar de usar mecanismo repressores. Na 

verdade não há interesse em investir em educação ficando mais viável punir e criar mais 

                                                 

9 Conselho Federal do Serviço Social (CFESS) Gestão Tecendo na luta manhã desejada (2014-2017) 

Membro do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA) 

Membro da Frente Ampla em Defesa da Criança e do Adolescente 
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instituições carcerárias. É como se a criminalidade não fosse consequência da desigualdade 

que impera no modo de produção capitalista. 

Por isso é importante olhar criticamente para propostas que são oferecidas, proposta 

que prometem resolver em pouco tempo questões sociais, por exemplo, que tendem ao 

imediatismo, fazendo com que somente a camada mais pobre sofra com as mudanças. É 

importante que a luta não pare. Esse diálogo se faz necessário, uma vez que o aumento da 

violência cresce em números alarmantes. De acordo com dados do IPEA 2016 que traça do 

índice de jovens assassinados por armas de fogo no país, fica claro que a classe atingida é 

de negros e pobres. O autor Perondi10 classifica a violência contra os jovens e faz uma 

interessante observação. 

(...) dados revelam que aproximadamente 77% dos jovens mortos são negros, 

que mais de 90% são do sexo masculino e de classes populares. Quanto aos 

jovens negros, isso é tão impactante que inclusive se fala do “genocídio da 

juventude negra”. Alguns programas e políticas públicas foram desenvolvidos no 

Brasil nos últimos 10 anos, como é o caso do Programa Juventude Viva, que 

buscava forma de reduzir estes índices. Isso trouxe vários resultados positivos, 

no entanto, lamentavelmente as últimas políticas governamentais tem reduzido o 

formato a estas iniciativas. Isso, no entanto, varia de acordo com cada região e 

segmento. Por exemplo, o fato de a maior parte das mortes serem do sexo 

masculino não deve nos levar a descuidar do sexo feminino, visto que a violência 

contra a mulher aumentou 44,7% em 2015. http://www.ihu.unisinos.br/567744-

o-juvenicidio-a-ilusao-das-facilidades-e-o-falso-projeto-de-futuro-entrevista-

especial-com-mauricio-perondi. 

 

É necessário refletir sobre o que a sociedade capitalista nos oferece o tempo todo 

que é o empobrecimento material e também espiritual, porque aliena, subtraindo do 

trabalhador a capacidade de pensar a sociedade na qual está inserido e que acaba por 

aceitar sem questionar e sem debater assuntos que são naturalizados como este tipo de 

violência, por exemplo. A alienação é funcional  para o capital porque mobiliza o homem 

impedindo sua autonomia, o que dificulta fazer escolhas eticamente direcionadas. Vamos 

observar o que Barroco fala sobre essa alienação. 

Com o fetichismo geral, as relações sociais tendem a ser tomadas em sua 

aparência coisificada, restringindo a possibilidade de compreensão dos processos 

sociais, de suas mediações e determinações fundantes, bloqueando a capacidade 

de apreensão das contradições sociais, que são tratadas como antinomias 

insolúveis. (BARROCO, 2013 p.258). 
 

Contudo é somente através de luta política e organização da classe trabalhadora é 

que vieram e virão mudanças, pois, para Marx e Engels: 

                                                 

10 Mauricio Perondi Graduado em Filosofia. Mestre e Doutor em Educação pela UFRGS, em entrevista à. 

revista IHU ON- LINE 18/05/2017. 
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A burguesia vive em conflitos permanentes: inicialmente contra a aristocracia; 

mais tarde contra segmentos da própria burguesia, cujos interesses passaram a se 

opor ao progresso da indústria; e sempre contra a burguesia dos demais países. 

Em todas essas lutas, a burguesia se vê forçada a apelar para o apoio do 

proletariado e arrastá-lo para a arena política. Ela mesma, portanto supre os 

elementos para a formação política do proletariado, isto é, contra ela mesma. 

(MARX; ENGELS, 2008, p.24) 

 

Assim no próximo tópico veremos algumas mudanças conquistadas, mas, não sem 

luta. 

2.1. O que mudou com as novas Políticas Públicas 

 

Se voltarmos muito ao passado percebemos que não havia uma preocupação com as 

crianças. Aliás, não havia divisão entre criança e adolescente, isso só começa a ser falado 

por volta de 1600. Crianças eram como adultos, trabalhavam e por tanto era tratados como 

tal, também constituíam famílias muito cedo. 

Por volta do ano de 1500 na Europa e aqui no Brasil mais ou menos em 1693, passa 

a ser conhecida a “roda dos expostos”, que seria uma espécie de assistência filantrópica, já 

que o Estado não se responsabilizava por responder às expressões da desigualdade e 

pobreza. Estas eram mantidas por doações de nobres e ricos comerciantes, além de 

recursos que não eram poucos, destinados para Santas Casas de Misericórdia, retirados da 

riqueza do país e, que mesmo assim, tinha teor filantrópico. A falta de preocupação e 

fiscalização por parte do governo na época deixava estas crianças a mercê de seus 

cuidadores o que acarretava muitas vezes em maus tratos e mortes que permaneciam no 

anonimato. A citação abaixo nos dá uma dimensão de como era esta roda dos expostos, 

Eram compostas por um mecanismo com uma portinhola que, ao ser aberta, 

revelava um cilindro embutido na parede, que girava 180 graus. Para funcionar, 

bastava acomodar a criança no interior desse cilindro e girá-lo, passando o bebê 

para o interior do prédio. Quem deixava a criança tocava uma campainha, 

acionando um sinal sonoro no dormitório das freiras. Uma delas, então, recolhia 

a criança e providenciava sua internação. (PRIORE, 1991, p. 12). 

 

Logo a roda dos expostos foi criada porque a demanda de crianças enjeitadas, 

abandonadas e até mesmo mortas foi crescendo muito, o que obrigou a tomar alguma 

decisão.  Começaram a aparecer muitas crianças  que não só era advinda da classe mais 

pobre, mas também, por donzelas da sociedade que haviam ficado grávidas sem terem 

contraído o matrimônio, algo muito exigido na época. Com o número de enjeitados 

crescendo o Rei ordena a criação das rodas dos expostos.  
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São tais fatos históricos que fazem com que valorizemos o estatuto do ECA porque 

este, deu início a uma nova era no que diz respeito à vida da criança e o adolescente, 

embora como iremos obervar ainda têm muitos obstáculos a serem derrubados. Porém 

sabemos que em nossa sociedade capitalista a total superação de desigualdade e violência 

pode ser considerada como uma utopia, visto que até as relações sociais são mediadas pelo 

capital. 

 Com o ECA a notificação da violência ou apenas suspeita desta passou a ser 

obrigatória, porém, ainda não se tem um quadro real deste fenômeno. Além da questão da 

notificação existem outros fatores que encobrem esta realidade, como o não 

reconhecimento da exclusão social, ausência de percepção de algumas formas de violência 

que geralmente são culturalmente aceitas, ausência de denúncia pela família da violência 

doméstica (proteção da família patriarcal, sendo que a maioria dos casos é omitida, e seus 

relatos se referem a tombos, brigas, acidentes, etc.), o que possibilita o pacto do silêncio, à 

cumplicidade, a tolerância social e a impunidade.  

Em relação à formação dos Conselhos Tutelares, houve um avanço no que se refere 

ao atendimento da questão da violência infanto-juvenil, porém ainda existem vários limites 

que precisam ser superados. Ao discorrer sobre a Prática Pedagógica dos Conselhos de 

Direitos e Tutelares, Siguihiro cita que: 

A maioria dos Conselhos foi criada num cenário de perplexidade, tanto da 

sociedade civil quanto do setor político, sem qualquer tempo e clareza para se 

estruturarem e assumirem o seu papel. Para se constituir em espaço de ação dos 

sujeitos e criação de estratégias para acesso e construção de novas práticas na 

direção das garantias dos direitos sociais do segmento que representam, são 

necessárias mudanças de pensamento e prática de conselheiros. (SIGUIHIRO, 

1999, p.25). 

 

Inúmeros são os fatores que desencadeiam, facilitam e perpetuam os maus-tratos 

contra criança e adolescentes. Há, no entanto, um fator comum a todas as situações: o 

abuso do poder do mais forte (o adulto) contra o mais fraco (a criança). 

Identificar maus-tratos e notificá-los às autoridades é obrigação dos profissionais 

que lidam com crianças e adolescentes, em especial os profissionais de saúde e da 

assistência social. E esta ação, no entanto não é suficiente.  

 Para concluir, segundo as autoras Guerra e Azevedo (1989) é de extrema 

importância construir uma teoria crítica na área da violência familiar contra a criança e 

adolescente e também é preciso utilizar do método histórico crítico que tem por etapa 

necessária a crítica ideológica e a análise também dos determinantes políticos de uma dada 

realidade.  
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 Neste contexto de proteção a crianças e adolescente a permissão do uso moderado 

da violência contra crianças e adolescentes faz parte de uma cultura da violência baseada 

em três classes de fatores: ligados à infância, ligados à família e ligados à violência 

propriamente dita. Quanto ao primeiro, persiste no Brasil a percepção da criança e do 

adolescente como grupos menorizados, isto é, como grupos inferiorizados da população, 

frente aos quais é tolerado o uso da violência. Quanto ao segundo, vigora ainda um modelo 

familiar pautado na valorização do espaço privado e da estrutura patriarcal, que, por estar 

muitas vezes submerso em dificuldades socioeconômicas, propicia a eclosão da violência. 

Quanto ao terceiro, prevalece no Brasil o costume de se recorrer a alternativas violentas de 

solução de conflitos, inclusive no que toca a conflitos domésticos. 

 Azevedo e Guerra (2005) consideram que a violência intrafamiliar que atinge 

crianças cometidas por seus pais ou responsáveis revela uma transgressão dos adultos, 

porque, além de não cumprirem o dever de proteger e promover os direitos de suas 

crianças são eles próprios são os agentes da violência.  A Constituição Brasileira de 1988 e 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), asseguram que as crianças e os 

adolescentes são sujeitos de direitos e pessoas em desenvolvimento que devem ser tratadas 

como prioridade absoluta. A legislação brasileira reconhece a família como um espaço 

fundamental no qual ocorrem os processos de socialização da criança e o ECA afirma a 

função essencial da família no amparo, proteção e defesa desses direitos, sendo inclusive 

um dos direitos elencados neste estatuto, o da convivência familiar. 

Os Assistentes Sociais que atuam pautados e regulamentados pelo Código de Ética 

Profissional, onde um de seus princípios fundamentais é o de defesa intransigente dos 

direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo devem garantir estes direitos aos 

seus usuários, como podemos observar. 

 Título III, Capítulo I do Código de Ética do Assistente Social11. 

 Art. 5° 

b - garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e 

consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente as 

decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças 

individuais dos profissionais; 

 c- Democratizar  as informações e o acesso aos programas disponíveis no 

espaço institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos 

usuários; 

 d- devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos/ às usuários/ as, 

no sentido de que estes possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses.  

Art.8° 

c- contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as 

legítimas demandas de interesse da população usuária; 

                                                 

11 CFESS – Conselho Federal de Serviço Social – Lei 8662/93. 
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d- empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos/as usuários/ as, através 

dos programas e políticas sociais; 

 

 Dessa forma o Serviço Social atua no esclarecimento às famílias quanto à 

legislação, tendo como um de seus objetivos, desconstruir a justificativa da violência física 

intrafamiliar como necessária ao processo educativo. E que são tolerados pela sociedade 

porque acreditam que as ações de bater para corrigi-las é o caminho, desde que não causem 

danos físicos visíveis às crianças. Essa cultura, contudo, pode e deve ser enfrentada por 

diversas vias, dentre elas, a valorização da infância, a percepção da criança como um ser 

político, sujeito de direitos e deveres, e, ainda, a compreensão de que os métodos pacíficos 

de resolução de conflitos são sempre a melhor solução para um convívio digno. 

   O Projeto de Lei nº 2.654/2003, agora Lei nº 7.672/2010, conhecido como Lei 

Menino Bernardo, dispõe sobre a alteração da Lei 8069, de 13/07/1990, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, e da Lei 10406, de 10/01/2002, o Novo Código Civil, 

estabelecendo o direito da criança e do adolescente a não serem submetidos a qualquer 

forma de punição corporal, mediante a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob a 

alegação de quaisquer propósitos, ainda que pedagógicos. O seu Artigo 18D, inciso I, diz 

que cabe ao Estado, com a participação da sociedade, estimular ações educativas 

continuadas destinadas a conscientizar o público sobre a ilicitude do uso da violência 

contra criança e adolescente, ainda que sob a alegação de propósitos pedagógicos. É 

fundamental e necessário tornar inequivocadamente claro e explícito que a punição 

corporal da criança é absolutamente inaceitável. 

O projeto estabelece que, na hipótese do uso da violência contra criança ou 

adolescente, ainda que sob a alegação de propósitos educativos, os pais, professores ou 

responsáveis ficarão sujeitos às medidas previstas no artigo 129, incisos I, III, IV e VI do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Tais medidas compreendem: o encaminhamento dos 

pais ou responsável ao programa oficial ou comunitário de proteção à família; o 

encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; o encaminhamento a cursos ou 

programas de orientação; bem como a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a 

tratamento especializado. Não se trata da criminalização da violência moderada, mas da 

explicitação de que essa conduta não condiz com o direito, à ênfase da Lei deve ser na 

educação e no apoio aos pais, e não na punição. 

 O reconhecimento da dignidade da criança consolida a ideia de que  não se admite 

a violação à integridade física de um adulto por outro adulto, em qualquer grau, não.  Há 

de se assegurar o direito da criança a uma educação não violenta, por meio do 
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reconhecimento explícito do direito específico da criança a não ser submetida a qualquer 

violência, seja ela moderada ou imoderada, ainda que cometida por pais ou responsáveis, 

com finalidades pretensamente pedagógicas. 

  Este projeto é um avanço a no que diz respeito, à punição corporal que ainda 

alcança tantas crianças e adolescentes, violando seu direito fundamental ao respeito e à 

dignidade. 

 O Serviço Social que tem sua base na corrente marxista compreende e participa de 

forma profissional das relações sociais, culturais e políticas no sentido de desenvolver 

formas de enfrentamento ao capital e viabilizar acessos aos seus direitos.  Aprofundando 

essa perspectiva com base no pensamento de Gramsci, Abreu afirma que as atividades 

desenvolvidas pelos assistentes sociais têm uma “função pedagógica”, cujo princípio 

educativo está condicionado pelos vínculos que a profissão estabelece com as classes 

sociais. (GRAMSCI apud. ABREU, 2002). 

 O projeto ético-político da Profissão, e a ética profissional que supõe uma ação 

profissional e uma reflexão ética crítica vinculada a uma ética concebida como práxis, ou 

seja, uma ação que na sua particularidade contribui para superação dos limites postos à 

liberdade e se orienta na direção da construção de uma ação transformadora. Portanto, no 

momento em que a profissão se redefine a partir do paradigma crítico-dialético e constrói 

seu projeto ético-político, firma-se um novo princípio educativo, contribuindo para trazer 

mudanças e na luta em prol de uma nova forma de sociedade que seja igual para todos. 

(VASCONCELOS, 2000).  

  De acordo com o inciso V, do 4º Artigo da Lei 8662/93, constitui-se como uma 

das competências do Assistente Social, orientar indivíduos e grupos de diferentes 

segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no 

atendimento e na defesa de seus direitos. E como uma das suas atribuições privativas, 

conforme exposto no Artigo 5º desta mesma Lei, o Assistente Social deve coordenar, 

elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos 

na área de Serviço Social. Desta forma, os profissionais da área de Serviço Social, não 

podem negligenciar os impactos da vivência da violência sobre os processos de 

subjetivação de todos os envolvidos, pois são encarregados não só do atendimento direto as 

vítimas e autores da violência intrafamiliar, mas também, são encarregados de planejar, 

executar, avaliar e aprimorar a política pública e os programas sociais para o 

enfrentamento das questões postas na realidade da sociedade.  
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 Diante dessas afirmações, pode-se dizer que discutir orientação e acompanhamento 

significa discutir o caráter educativo dessas ações, uma vez que interferem diretamente na 

formação de condutas e subjetividades de sujeitos que frequentam o cotidiano dos 

diferentes espaços sócio-ocupacionais do Serviço Social. (VASCONCELOS, 2000). 

 As ações socioeducativas realizadas nos processos socioassistenciais, estão 

voltadas para a centralidade dos usuários enquanto sujeitos de direitos. Neste sentido, 

segundo Mioto (2009), por meio das relações que se estabelecem entre assistentes sociais e 

usuários, desenvolve-se um processo educativo que possibilita aos usuários, a partir de 

suas individualidades, apreender a realidade de maneira crítica e consciente, construir 

caminhos para o acesso e usufruto de seus direitos (civis, políticos e sociais) e interferir no 

rumo da história de sua sociedade. Proteger essas crianças e adolescentes é uma tarefa que 

requer sensibilidade, habilidade e alguns conhecimentos teórico-metodológicos 

específicos.   

Um fator que dificulta a denúncia em comunicar os casos de violência às 

autoridades é a descrença nas possíveis soluções. O profissional de saúde, no Brasil, ainda 

não está preparado para conduzir casos de maus-tratos contra crianças tão frequentes em 

salas de emergência, postos de saúde ou até mesmo em consultórios e clínicas particulares. 

Os diagnósticos, muitas vezes óbvios, não são esclarecidos e a vítima continua a ser 

maltratada, correndo risco de vida. Outras vezes, o diagnóstico é firmado, mas o 

profissional de saúde - por falta de orientação ou medo das implicações legais - abandona o 

caso, supondo que apenas as medidas emergenciais são de sua responsabilidade. Também 

constatei que não existe em nossas universidades uma abordagem especifica para o 

assunto. 

Na contramão destes avanços deparamos com alguns retrocessos como, por 

exemplo, o “Programa Criança Feliz” 12, que é uma tentativa de desmantelar os direitos tão 

                                                 

12 O Decreto nº 8.869/2016 explicita ainda, no seu Art.4º, que para alcançar seus objetivos,  

o Programa Criança Feliz tem como principais componentes:  

I. a realização de visitas domiciliares periódicas, por profissional capacitado, e de ações complementares que 

apoiem gestantes e famílias e favoreçam o desenvolvimento da criança na primeira infância; II - a 

capacitação e a formação continuada de profissionais que atuem junto às gestantes e às crianças na primeira 

infância, com vistas à qualificação do atendimento e ao fortalecimento da intersetorialidade; III. o 

desenvolvimento de conteúdo e material de apoio para o atendimento intersetorial às gestantes, às crianças na 

primeira infância e às famílias”.Em relação ao item I, cabe destacar a lamentavelmente a fala do Ministro 

Osmar Terra, que disse que haverá equipamentos e ensino de técnicas de estimulação para ajudar as famílias 

e que os visitadores sociais serão o “anjo da guarda das crianças”.  
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exaustivamente conquistados e torná-los em filantropia e até mesmo voluntariado. Um 

programa que vai contra o próprio SUAS, alimentando ainda mais as relações clientelistas 

tão latentes em nosso país, e que fortalece o campo conservador contribuindo assim par ao 

aumento das desigualdades quando traz novamente em cena o primeiro damismo. O que 

por si só veta qualquer relação de diálogo com a sociedade e os conselhos. 

Só a ideia de criança feliz em um país onde se sabe que a violência contra a criança 

e adolescente ainda é fator de grande preocupação por parte das autoridades, onde o índice 

de pobreza e miséria já conta com números alarmantes e sabemos que isso acontece porque 

a classe trabalhadora é cada vez mais expropriada de seus direitos como trabalhador e 

consequentemente de uma qualidade de vida, onde, é a criança que mais sofre esses 

rebatimentos. Sem falar na mulher que muitas vezes é a quem sustenta o lar e arca com 

toda a responsabilidade com salários ainda menor do que o homem. A frente veremos  

como as Políticas Sociais se conformam em Rio das Ostras. 

 

2.2 - Breve Panorama da gestão e ações em saúde em âmbito Municipal: Rio das 

Ostras. 

 

Segundo a Lei Orgânica da Saúde – Lei 8080 de 1990 - de acordo com os critérios 

e princípios de descentralização para o SUS, existem atribuições que competem a cada 

esfera do poder público para o plano de funcionamento do Sistema Único de Saúde.  

Podemos encontrar no Capítulo IV, Seção II, artigo 18 desta mesma lei as atribuições que 

competem especificamente aos municípios, onde destacamos o planejamento, organização, 

controle, avaliação, gerência, execução de ações e serviços públicos de saúde, incluindo 

serviços de vigilância sanitária, epidemiológica, de saneamento básico, de saúde do 

trabalhador, e etc.; execução da política de insumos e equipamentos de saúde; gerência de 

laboratórios e hemocentros públicos de saúde; celebração de convênios com prestadoras de 

serviços privados de saúde, assim como fiscalização, controle e avaliação desses serviços. 

      Para especificar a importância da descentralização e regionalização dos serviços 

de saúde, com base no documento intitulado “Pacto Pela Saúde”, aprovado no dia 26 de 

Janeiro do ano de 2006. Nesse documento foram pactuadas as responsabilidades entre as 

três esferas de gestão do SUS no campo da gestão do sistema e da atenção em saúde. 

Seguindo três dimensões: O Pacto Pela Vida; O Pacto em Defesa do SUS; e o Pacto de 
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Gestão. 

       O Pacto Pela Vida (Saúde), segundo o próprio documento, tem como uma de 

suas principais justificativas as dimensões continentais do território brasileiro, e as 

diversas diferenças, sobretudo sociais entre cada região do país, onde se torna necessário 

regionalizar os serviços de saúde e a gestão de saúde, pois cada região tem suas 

particularidades. Este pacto possibilita promover reformas e inovações nos instrumentos 

de gestão na intenção de se alcançar maior efetividade, eficiência e maior qualidade, ao 

mesmo tempo, possibilita redefinir as responsabilidades levando em consideração 

resultados sanitários e as necessidades de saúde da população de cada região. 

No que diz respeito especificamente à gestão municipal, o “Pacto de Gestão”, 

contido no Pacto Pela Saúde, deixa clara a importância da regionalização e 

descentralização não só da gestão, mas também dos serviços, dos planejamentos das ações 

para a saúde, na questão do financiamento proporcional para cada região, enfatizando 

sempre, a responsabilidade dos municípios para com a saúde da população do seu 

território.  Podemos citar, por exemplo, a responsabilidade com o princípio do SUS de 

integralidade da atenção à saúde, inclusive no que diz respeito à promoção da saúde e 

prevenção, assim como garantia do acesso às emergências, também diz respeito ao 

princípio da equidade, onde os serviços e equipamentos devem considerar as diferenças 

individuais e dos grupos populacionais. Os municípios têm responsabilidades também com 

o financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde. 

        O documento também enfatiza a responsabilidade com a atenção básica, onde 

o município deve assumir integralmente toda a rede pública de serviços de atenção básica, 

gerir e executar ações de promoção e proteção, proporcionando a humanização do 

atendimento. O “Pacto de Gestão”, frisa que é responsabilidade dos municípios 

identificar as necessidades da população do seu território e, a partir disso, desenvolver um 

planejamento, regulação, programação pactuada e integrada de atenção à saúde, 

monitoramento e avaliação, assim como formular e implementar políticas públicas para as 

áreas prioritárias. Esses são apenas alguns exemplos sobre as responsabilidades municipais 

no que diz respeito à atenção em saúde, que constam no Documento do Pacto Pela Saúde. 

 

2.3. Configuração da Política de Saúde em Rio das Ostras 
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Neste ítem buscamos compreender algumas particularidades acerca da Política de 

Saúde no Município de Rio das Ostras, e como esta, se materializa nos atendimentos de 

urgência e emergência dos usuários, em especial de crianças e adolescentes no Pronto 

Socorro Municipal nos anos de 2013 e 2015, período no qual estive inserida como 

estagiária de Serviço Social na Instituição, o que explica a delimitação temporal do objeto 

deste trabalho. 

Rio das Ostras é um município relativamente novo, com apenas 25 anos, tendo se 

emancipado de Casimiro de Abreu em 10 de abril de 1992. Desde então, seu crescimento 

populacional é considerado o maior do Estado, cerca de 11% ao ano. A população está 

distribuída em uma área territorial de 229,50 Km² de extensão, com mais de 90% na zona 

urbana do município, segundo dados do site oficial do município com base no censo do 

IBGE13 realizado no ano de 2010. 

Dados Populacionais de Rio das Ostras de 1996 - 2016 

 

                                                 

13 Em<http://www.riodas ostras, rj.gov.br/dados-do-municipio.html> acesado em:24/05/2016. 
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 Este crescimento deve-se ao fato de Rio das Ostras ser divisa com o município de 

Macaé, considerado capital do Petróleo, por conta de seu desenvolvimento na indústria de 

petróleo e gás. Este intenso processo migratório pelo qual o município passou e vem 

passando é fruto da busca por melhores oportunidades de emprego, porém a maioria dos 

trabalhadores não apresenta as qualificações necessárias requisitadas pela indústria para 

serem inseridos no mercado de trabalho formal de Macaé. (ALVES, 2014). 

Estes trabalhadores, com grande frequência apresentam dificuldades, para retornar 

para seus municípios de origem. Sendo Rio das Ostras uma cidade que não oferece muitas 

oportunidades de emprego - pois seus maiores empregadores são a Prefeitura, o comércio, 

a rede de hotelaria, os restaurantes e a construção civil -, esta realidade acarreta no 

crescimento do desemprego e na procura pelos programas de inclusão social oferecido pelo 

Município. O constante crescimento populacional trouxe para Rio das Ostras novas 

expressões da questão social de difícil solução: desemprego, informalidade, pobreza e 

violência em todas as suas formas, inclusive a violência contra crianças e adolescentes. 

Nesse sentido, buscaremos conhecer algumas características da política de Saúde 

que a priori deve dar suporte às demandas da população.   
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  É importante informar que a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, está 

localizada no Centro de Cidadania - na Rua das Casuarinas, 595, Âncora e tem como 

Secretária de Saúde a Sra. Rosimeri de Souza Azevedo. 

 Segundo informações contidas no site da Prefeitura, Rio das Ostras possui uma das 

melhores redes púbicas de saúde do país, incluindo-se atendimento humanizado, 

distribuição de medicamento, realização de exames e de cirurgias de ponta, gratuitamente. 

São 12 postos de saúde, dois Centros de Saúde, um no bairro do Centro e outra em Nova 

Cidade, dois Centros de Reabilitação, no bairro Centro e outro em Rocha Leão, uma 

Clínica da Família, Pronto-Socorro, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Farmácia e 

Hospital Municipal.  O hospital conta com maternidade, várias especialidades cirúrgicas, 

aparelhagem de alta tecnologia como tomografia computadorizada e ecocardiograma, 

conta também com CTI (Centro de Terapia Intensiva) com equipamentos de ponta. 

Embora a rede esteja estruturada em nível de dados políticos na prática funciona de forma 

precarizada não atendendo as demandas dos usuários. 

A rede municipal possui também a primeira Unidade de Dor Torácica (UDT) do 

interior do Estado do Rio de Janeiro e quarta do país, que se localiza anexada ao 

Pronto Socorro. Na saúde básica, o município implantou a Estratégia de Saúde da 

Família – PSF. E, possui programas de prevenção voltados à saúde bucal, saúde da 

mulher, crianças, adolescentes, portadores de diabetes e hipertensão, Programa de 

DST/AIDS. 

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90), é de responsabilidade dos 

poderes públicos a oferta de qualificação profissional continuada para os profissionais da 

saúde, no entanto, verificamos uma grande escassez de projetos que tenham como foco a 

qualificação profissional, o que compromete seriamente o atendimento aos usuários.     

As políticas públicas especialmente na área da saúde têm enfrentado formas e 

direcionamento de gestão que muitas vezes são contrárias as reais necessidades de seus 

usuários, sendo assim, a política de saúde municipal não atende as demandas da população.  

Nesse sentido, tomamos como base de análise, o Pronto Socorro Municipal de Rio 

das Ostras. E, como se trata de uma Unidade de Atendimento de emergência/urgência, é 

importante fazermos um breve relato sobre as atuais estratégias do poder público para 

este setor, e para conhecer um pouco melhor suas especialidades. 

No que tange à especialidade de urgência e emergência, torna-se necessário 
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destacar que, segundo Olivar e Vidal (2007), no ano de 2003 o Governo Federal lançou a 

Política Nacional de Atenção às Emergências. Segundo a Portaria nº 1863/ GM, de 29 de 

Setembro de 2003, é levando em consideração diversos fatores, inclusive o de possibilitar 

a estruturação de uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada de atenção às 

urgências, de modo a desconcentrar a atenção que era efetuada quase exclusivamente 

pelos prontos-socorros que surge a necessidade da Política em questão. Essa política é 

formada pelos sistemas de atenção às urgências estaduais, regionais e municipais, levando 

em consideração a garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às 

urgências. 

 De acordo com Olivar e Vidal (2007), um dos eixos principais da Política 

Nacional de Atenção às Urgências é a Política Nacional de Humanização – Humaniza 

SUS, criada pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, em 2003. Segundo o 

próprio documento, entende-se por humanização a valorização dos diversos sujeitos 

envolvidos no processo de produção da saúde, como usuários, trabalhadores e gestores, 

cujos valores norteadores são principalmente a autonomia e o protagonismo dos sujeitos 

e a participação coletiva nos processos de gestão. 

Nesse sentido, entendemos que uma das formas de qualificação profissional para 

atuação em unidade de atendimento emergencial, para além dos conhecimentos 

específicos pertinentes a cada profissão é proporcionar atendimento humanizado, levando 

em consideração que neste tipo de equipamento o sofrimento da pessoa humana é uma 

constante. 

Quando falamos em atendimento emergencial em saúde, estamos nos 

remetendo a um nível de complexidade específico dentro da hierarquização (ou 

hierarquia) dos serviços de saúde e do Sistema Único de Saúde, expostos na Lei Orgânica 

da Saúde, e em diversos documentos que tratam sobre o assunto, como o Pacto Pela 

Saúde, A Política Nacional de Humanização, a Constituição Federal de 1988.      

O sistema de saúde disposto de forma hierarquizada por níveis de 

complexidade e de forma regionalizada tem a tendência a permitir um conhecimento 

maior da situação de saúde da população de acordo com cada área, o que favorece ações 

de vigilância epidemiológica, sanitária, de educação em saúde, além das ações de atenção 

ambulatorial e hospitalar, de acordo com Souza (2001) defende os serviços de saúde 

organizados de acordo com o nível de atenção, onde o nível terciário compreende 

procedimentos de alta complexidade, incluindo-se atendimento de emergência 24 horas, 
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onde estão inseridos os prontos-socorros e hospitais. 

 

2.4 - Particularidades do Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras 

 

 O Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras - PSMRO funciona desde a 

emancipação do município em abril de 1992, é uma instituição pública, vinculada a 

Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Ostras. Em 2011 passou por uma reforma que 

proporcionou à instituição a possibilidade de oferecer novos serviços.  Passou por obras de 

reforma e ampliação, humanizando o atendimento. A unidade ganhou uma área específica 

para atendimento de transtornos mentais. A recepção foi ampliada e ganhou porta 

eletrônica e áreas separadas para a triagem de pacientes. Os consultórios e a Unidade de 

Trauma foram ampliados.  Agora o Pronto-Socorro conta com sala de medicamentos. Todo 

o prédio foi climatizado e teve seu sistema de iluminação redimensionado. 

O Pronto Socorro de Rio das Ostras oferece várias especialidades em atendimento 

médico, além de uma unidade especializada e equipada para receber aqueles pacientes com 

problemas ou doenças toráxicas, que é a unidade de Dor Toráxica, a quarta no Estado e a 

primeira na região lagos, além de contar com uma equipe de salvamento qualificada e 

preparada para atendimentos de urgência e emergia, conta também com ambulâncias 

preparadas para os primeiros atendimentos.  

Na unidade em questão, o Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, o quadro 

de profissionais do Serviço Social era composto por sete Assistentes sociais, sendo três 

concursadas e quatro contratadas. Por um lado havia a estabilidade proporcionada pela 

inserção em campo de trabalho via concurso público, por outro, evidenciava- se um 

quadro de fragilidade e instabilidade da equipe, pelo intenso processo de rotatividade. 

Ao longo de dois anos de estágio em que me encontrei na instituição, esta teve por volta 

de três equipes diferentes de Serviço Social.  Todo esse processo, atrelado à precarização 

dos meios de trabalho, das políticas públicas e do espaço institucional. 

Para falar especificamente do trabalho profissional em uma unidade de atendimento 

emergencial, podemos constatar, com base em Olivar e Vidal (2007), que após muitas lutas 

os assistentes sociais conseguiram integrar as profissões de saúde regulamentadas pelo 

Conselho Nacional de Saúde. Com este profissional inserido na equipe de saúde, torna-se 

possível trazer e buscar os conhecimentos e informações sobre a população usuária dos 

serviços de saúde públicos, visando estratégias e ações para além do tratamento das 
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doenças. 

A experiência de estágio em Serviço Social fez-me perceber que o exercício 

profissional do assistente social inserido em unidade emergencial de atendimento à saúde, 

no caso do Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, representa a imensa complexidade 

da atuação profissional, uma vez que se apresentam inúmeros tipos de demandas, as mais 

variadas possíveis.  Em sua maioria encontramos várias formas das expressões da questão 

social, as relativas às questões previdenciárias, trabalhistas, de gênero, de saúde e acidente 

de trabalho, questões relacionadas à infância, adolescência, questões do idoso, de saúde 

mental etc. Diante de demandas tão adversas, é necessário que o profissional encontre 

meios de resposta, e, na instituição em questão, este profissional trabalha geralmente 

com base na prestação de informações relativas às questões citadas, aos programas 

municipais ligados às políticas de assistência, de saúde, previdência, e demais programas 

existentes no município, prestando informações relativas a toda a rede municipal de 

serviços públicos, atuando, sobretudo, com base em encaminhamentos, informações e 

esclarecimentos, inclusive no que diz respeito aos procedimentos institucionais, aos 

direitos dos usuários etc. A equipe, em seu cotidiano de trabalho, articula a Política de 

saúde às diversas outras políticas setoriais, porém é importante não esquecer que o 

exercício profissional deve levar em consideração o reconhecimento da liberdade como 

valor ético central, e que isso implica “desenvolver o trabalho profissional de modo a 

reconhecer a autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, reforçando 

princípios e práticas democráticas”. (IAMAMOTO, 1999, p. 125). 

Neste contexto, podemos perceber o quão importante é a atuação do Assistente 

social junto aos usuários da política de saúde especialmente nos casos de violência 

intrafamiliar contra Crianças e a Adolescentes que são atendidos pelo PSMRO, pois, a 

proteção e a garantia dos direitos desses usuários dependem do funcionamento de uma rede 

que precarizada não atende as demandas dessas famílias que permanecem em situação de 

risco e vulnerabilidade social. 

O usuário que apresenta características de violência intrafamiliar, necessita de um 

atendimento qualificado e diferenciado para que seus direitos sejam garantidos, e este seja 

preservado. Deste modo, a rede de atendimentos oferecida pelo Município, não atende de 

forma universal às demandas desses usuários que têm a violência como parte de seu 

cotidiano. Logo, se a rede não funciona em seus princípios básicos que é proteger esses 

usuários, identificando seus agressores e coibindo o uso da violência como forma natural 
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de educar e cuidar de suas crianças e adolescentes pode concluir que o mau funcionamento 

desta rede reforça o alto índice de violência intrafamiliar existente no Município. Abaixo 

apresento o fluxograma da rede de atendimento que foi discutido no fórum de 

enfretamento da violência Sexual apresentado com dados do Movimento Chega de 

Estupros da Universidade Federal Fluminense – UFF- Rio das Ostras.  

                          

 

   

Fluxo de Proteção Integral  a Crianças e 

Adolescentes  em Situação de Violência

SAÚDE EDUCAÇÃO DELEGACIAASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO TUTELAR

Unidades de Saúde
✓Postos de Saúde
✓Centro de Reabilitação
✓Hospital
✓Pronto Socorro

✓ Acolher
✓ Atender
✓ Avaliar
✓ Notificar

Notificações em 3 vias

✓Unidade 
notificadora
✓Conselho Tutelar
✓Epidemiologia

Unidades
Escolares

CRAS
CREAS
CIC’s

CASA DA CRIANÇA
ABRIGO MUNICIPAL

✓ Busca Ativa
✓ Atendimento
✓ Avaliação da Equipe 

Técnica
✓ Encaminhamento à

rede (quando 
necessário)

✓ Monitoramento

✓ Atender
✓ Registrar – RO
✓ Instaurar inquérito
✓ Encaminhar ao IML

Ministério Público
Defensoria Pública
Conselho Tutelar
Rede de Proteção

 

O Código de Ética da profissão tem entre seus princípios fundamentais a luta pela 

ampliação e consolidação da cidadania, através da garantia de direitos e o posicionamento 

em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e 
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serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. 

Nesse sentido, os atendimentos realizados pelo Serviço Social no PSMRO são acionados 

quando os usuários tiverem seus direitos violados. Com a consolidação do neoliberalismo 

no Brasil e com encolhimento do Estado, as relações sociais e os direitos são 

fragmentados, o que leva ao aumento de demandas , já que há a diminuição de recursos 

para políticas publicas , havendo necessidade de criar estratégias de intervenção. Nesse 

sentido a Rede surge como um instrumento articulador para dar respostas imediatas as 

necessidades do usuário. 

 Nesse contexto os assistentes sociais atuam em apoio às equipes no que concerne a 

agilizar o atendimento ao usuário atendendo às emergências sociais que agravam o quadro 

social do usuário interno no pronto atendimento de suas demandas espontâneas levadas ao 

Serviço Social; investigar demandas não aparentes que envolvem o bem estar do usuário 

para além da sua individualidade; elaborar, desenvolver e implementar projetos que vão ao 

encontro das necessidades do usuário, identificar programas que vão de encontro às 

demandas institucionais para o atendimento do usuário buscando qualidade no atendimento 

aos usuários do serviço público de saúde. Segundo Mioto (2002,p 53.) “o Trabalho com 

Redes é utilizado como uma estratégia de intervenção capaz de atender às mais diversas 

demandas, cujo objetivo é buscar e encontrar soluções para os usuários fora dos serviços 

através de um processo de delegação de responsabilidades”.  

 Apresentamos abaixo tabelas e gráficos da pesquisa documental realizada com as 

fichas de Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN de casos atendidos 

pelo Serviço Social no Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras de Crianças e 

Adolescente na faixa etária de 13 a 19 anos nos anos de 2013 e 2015. 

Foram analisadas 130 (cento e Trinta) fichas SINAN, das quais 80 (oitenta) foram 

utilizadas para esta pesquisa, por trazerem importantes informações sobre a violência 

intrafamilar contra Crianças e Adolescentes.   Dados como sexo, faixa etária, vínculo com 

agressor, tipos de violência e bairro onde residem. 

 

Tabela 2: Sexo das Crianças e Adolescentes vítimas de violência intrafamiliar 

atendidas pelo Pronto Socorro de Rio das Ostras nos anos de 2013 2015.  

Sexo das Crianças e Adolescentes Resposta 

Feminino 68 

Masculino 12 
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Total 80 

 

Gráfico 2: Sexo das Crianças e Adolescentes vítimas de violência intrafamiliar 

atendidas pelo PSMRO nos anos de 2013 2015. 

  

Fonte: Fichas SINAN das Crianças e Adolescentes atendidas no PSMRO em 2013 e 2015. 

 

 Este gráfico traz o sexo das Crianças e Adolescentes, atendidas no Pronto Socorro 

Municipal de Rio das Ostras – PSMRO. Verifica-se que das 80 fichas SINAN analisadas 

68 são de meninas e correspondem a 85%, 12 são de meninos e correspondem a 15%, ou 

seja, a maioria dos casos de violência intrafamiliar é cometida contra meninas o que 

demonstra a violência sofrida pelas mulheres desde sua infância e adolescência. Tais dados 

expressam o quão forte e influenciável são as relações patriarcais, sobretudo, com as 

meninas que enfrentam os desafios impostos pela sociedade que age com naturalidade 

diante da violência de gênero. 

  

Tabela 3: Faixa Etária das crianças e Adolescentes vítimas de violência intrafamiliar 

atendidas pelo PSMRO nos anos de 2013 e 2015. 

Sexo das Crianças e Adolescentes Resposta 

Entre 13 e 14 anos 37 

Entre 15 e 19anos 43 

Total 80 

 

Gráfico 3: Faixa Etária das crianças e Adolescentes vítimas de violência intrafamiliar 

atendidas pelo PSMRO nos anos de 2013 e 2015. 
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Fonte: Fichas SINAN das Crianças e Adolescentes atendidas no PSMRO em 2013 e 2015. 

 

 Neste gráfico foi possível identificar a idade das Crianças e Adolescentes atendidas 

no PSMRO. Observa-se que das 80 fichas SINAN analisadas 37% tem faixa etária entre 13 

e 14 anos e 43% entre 15 e 19 anos. . Essas crianças e adolescentes têm parte de sua 

existência perpassada pela violência, deste modo, um jovem que passa por um processo de 

violação física ou psicológica necessita ter uma rede de acolhimento com condições para 

atendê-los.    

 

 

Tabela 4: Vinculo com Agressor das crianças e Adolescentes vítimas de violência 

intrafamiliar atendidas pelo PSMRO nos anos de 2013 e 2015. 

Vinculo com Agressor Resposta 

Pais 19 

Cônjuges 12 

Familiares 30 

Vizinhos 10 

Amigos 09 

Total 80 
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Gráfico 4: Vinculo com Agressor das crianças e Adolescentes vítimas de violência 

intrafamiliar atendidas pelo PSMRO nos anos de 2013 e 2015.  

 

 

 

Fonte: Fichas SINAN das Crianças e Adolescentes atendidas no PSMRO em 2013 e 2015. 

 

Segundo o gráfico acima e de acordo com as informações coletadas nas fichas 

SINAN das Crianças e Adolescentes atendidas no PSMRO, trata-se do vinculo com 

agressor, ou seja, das 80 fichas analisadas 19% das agressões são cometidas pelos pais, 

12% pelos cônjuges, 30% pelos familiares, 10% pelos vizinhos e 9% pelos amigos. Este 

ambiente inseguro no qual as crianças e adolescente vivem ou sobrevivem, nos faz refletir 

sobre o tipo de sociedade que está posta e sobre os indivíduos criados por esta mesma 

sociedade que escamoteia a liberdade e a violação dos direitos mais essenciais ao ser 

humano. 

 

Tabela 5: Tipo de Violência sofrida pelas crianças e Adolescentes vítimas de violência 

intrafamiliar atendidas pelo PSMRO nos anos de 2013 e 2015. 

Tipo de Violência: 13 e 14 anos Resposta 

Violência Física 30 

Violência Psicológica 35 

Violência Sexual 15 

Total 80 
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Gráfico 5: Tipo de Violência sofrida pelas crianças e Adolescentes vítimas de 

violência intrafamiliar atendidas pelo PSMRO nos anos de 2013 e 2015. 

 

    Fonte: Fichas SINAN das Crianças e Adolescentes atendidas no PSMRO em 2013 e 2015. 

 

 De acordo com este gráfico, verifica-se o tipo de violência sofrida pelas Crianças e 

Adolescentes atendidas no PSMRO, com idade entre 13 e 14 anos. Com base nestes dados, 

30% sofrem violência Física, 35% sofrem violência Psicológica e 15% sofrem violência 

sexual. 

Verifica-se neste gráfico que os índices de violência atingem níveis de barbáries 

com uma população que é extremamente vulnerável. Onde na realidade essa faixa etária 

deveria estar desenvolvendo suas habilidades  físicas e cognitivas. 

 

 

Tabela 6: Tipo de Violência sofrida pelas crianças e Adolescentes vítimas de violência 

intrafamiliar atendidas pelo PSMRO nos anos de 2013 e 2015. 

 

 

Tipo de Violência: 15 a 19 anos Resposta 

Violência Física 19 

Violência Psicológica 32 

Violência Sexual 29 

Total 80 
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Gráfico 6: Tipo de Violência sofrida pelas crianças e Adolescentes vítimas de 

violência intrafamiliar atendidas pelo PSMRO nos anos de 2013 e 2015. 

                                 

    Fonte: Fichas SINAN das Crianças e Adolescentes atendidas no PSMRO em 2013 e 2015. 

 

 De acordo com o gráfico acima, verifica-se o tipo de violência sofrida pelas 

Crianças e Adolescentes atendidas no PSMRO, com idade entre 15 e 19 anos. Com base 

nestes dados, 19% sofrem violência Física, 32% sofrem violência Psicológica e 29% 

sofrem violência sexual. 

Destoando do gráfico 5 podemos concluir que os jovens adolescentes  estão  

suscetíveis   à  violência em todas as formas, visto que, em sua adolescência e  vida adulta  

a violência é ponto central em seu cotidiano. O Estado deveria ter mais preocupação já que 

estes serão os adultos no futuro, o que nos mostra a importância de termos políticas 

publicas, que garantam os direitos desses jovens para que possam viver com dignidade. 

A violência atinge aos jovens de ambos os sexos, com índices menores, os meninos 

também sofrem com a violência. 

A violência atinge ambos os sexos, meninas e meninos. Os dados revelam que as 

meninas são as mais vitimadas, sofrendo com a violência psicológica, sexual e física. Recai 

ainda, sobre as mulheres o machismo e preconceito social que culpabiliza a mulher pela 

violência sexual. Não há intenção, no entanto, de menosprezar os dados referentes aos 

meninos, já que todos independente de gênero, não deveriam sofrer nenhum tipo de 

violência. 

 

 

Tabela 7: Bairros onde residem as crianças e Adolescentes vítimas de violência 

intrafamiliar atendidas pelo PSMRO nos anos de 2013 e 2015. 
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Bairros onde residem  Resposta 

Âncora  16 

Cantagalo 08 

Claudio Ribeiro 15 

Nova Cidade 18 

Mar do Norte 09 

Palmital 14 

Total 80 

 

Gráfico 7: Bairros onde residem as crianças e Adolescentes vítimas de violência 

intrafamiliar atendidas pelo PSMRO nos anos de 2013 e 2015. 

  

Fonte: Fichas SINAN das Crianças e Adolescentes atendidas no PSMRO em 2013 e 2015. 

 

De acordo com o gráfico acima das 80 fichas SINAN analisadas no atendimento do 

PSMRO, os bairros de origem dessas Crianças e Adolescente são os mais populosos, logo, 

16% moram no bairro Ancora 8% em Cantagalo, 15% no bairro Claudio Ribeiro, 18% em 

Nova Cidade, 9% em Mar do Norte e 18% em Palmital. 

Após analise dos dados apresentados, podemos concluir que a as meninas sofrem 

maior numero de violência psicológica, física e sexual do que os meninos, a faixa etária de 

maior índice está entre 15 e 19 anos, o vínculo com agressor demonstra que este está no 

meio familiar, ou seja, próximo à criança. Quanto ao tipo de violência sofrida pelas 

crianças e adolescentes a faixa etária entre 13 e 14 anos sofre um maior índice de violência 
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física e psicológica, já entre 15 e 19 anos o índice maior é de violência psicológica e 

sexual. 

Os Bairros de origem desses usuários com os maiores índices de violência foram 

Ancora com 16%, Claudio Ribeiro com 15%, Nova Cidade com 18% e Palmital com 14%, 

Mar do Norte com 9% e finalmente Cantagalo com 8% dos casos de violência contra 

Crianças e Adolescentes, são também os mais populosos de pessoas carentes. Ou seja, são 

bairros segregados por fazerem parte de um espaço onde há concentração de pauperizados. 

. Estes bairros não possuem estrutura suficiente e a população sobrevive com 

grandes dificuldades, lidando constantemente com desemprego, fome, falta de saneamento 

básico, segurança, o que não é uma particularidade da nossa região. Esta é uma realidade 

vivenciada por moradores dos bairros de periferia de todo o País.   

Esses índices nos fazem refletir mais uma vez sobre as políticas públicas 

desenvolvidas como formas de enfretamento dessa violência que vem crescendo no 

Município.  Com uma rede ineficiente, os profissionais que acolhem esses usuários têm 

enormes desafios para garantir seus direitos e sua idoneidade, na verdade o que se faz 

necessário é cria novas formas de enfrentamento para reduzir o índice de violência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo foi trazido ao debate a violência intrafamiliar no sentido de provocar 

reflexões que contribuam para compreender e alterar a realidade local . Violência essa que 

perpassa todo o meio familiar porque expressa  relações sociais capitalistas que vêm 

permeadas de estigmas, preconceitos,de herança patriarcal e porque não ousar afirmar, 

omissão por parte do Estado, Município, enfim, das autoridades.  

Durante o período de estágio no PSMRO, o cotidiano naquela instituição foi para 

mim um espaço privilegiado porque tive a oportunidade de observar a realidade em 

movimento e atuação dos vários profissionais na instituição nas diversas questões das 

expressões sociais. O estágio concomitante às disciplinas me instigou a cerca de vários 

questionamentos que trouxeram para mim o desejo de explorar para entender o meu objeto, 

no caso, a violência intrafamiliar. 

Por ser esta uma instituição de emergência é lá que as demandas se explodem em 

ritmo acelerado e constante. Embora o Serviço Social seja atuante todos os dias na 

instituição, há por parte desses profissionais o empenho em viabilizar em tempo ágil as 

demandas advindas, mas, o atendimento se perde por não haver um retorno por parte dos 

profissionais das instituições as quais foram encaminhados os usuários. Com isso perdem-

se dados importantes que poderiam servir para muitas pesquisas. As articulações com as 

Redes deveriam ser um diálogo constante, assim teria como saber se o usuário deu 

continuidade ao tratamento, se permaneceu naquela instituição a qual foi encaminhado, se 

foi contemplado ou não com os programas oferecidos por essa ou aquela instituição, etc.  

Há ainda barreiras profissionais por falta de diálogo, de troca de saberes e 

experiências. A questão da interdisciplinaridade é visível na instituição, já que os setores 

não dialogam entre si, quer seja por acharem que um é mais importante do que o outro, 

quer seja por falta de treinamento básico de pessoal. O Pronto Socorro para funcionar 

conta com vários e diferentes tipos de profissionais. Todos necessários para o bom 

andamento da instituição. Em meio a precarização de serviços por parte do Estado no nível 

municipal, o intercâmbio entre  esses profissionais em muito melhoraria os serviços para a 

população, ou seja, a questão da  interdisciplinararidade tão abordada na universidade se 

perde na sua prática.  Quem mais perde com isto é o usuário, porém, todas as áreas ficam 

com fissuras. Esta ausência inclui também a meu ver, a Universidade, que poderia 

contribuir com sua capacitação seja através pesquisas, extensão, isto aproximaria a 
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Universidade desconstruindo o estigma de elite que a maioria tem. No que tange a 

instituição essa aproximação entre profissionais poderia ser feita através de capacitação, 

palestras, etc No que se refere ao trabalho específico das Assistentes Sociais no Pronto 

Socorro, pode-se falar que o espaço físico é simples. A sala é composta de ferramentas 

necessárias como: telefone, computador com  internet, O sigilo pode ser garantido já que, a 

profissional tem autonomia para manter a porta fechada enquanto realiza atendimento. Há 

por parte de algumas profissionais o trabalho incessante de se firmar como profissional, 

porque não só para os usuários como para os demais profissionais há uma leitura distorcida 

da profissão, o que demanda a necessidade de se impor em muitas ocasiões.  

Na seara das discussões tidas neste estudo vimos como historicamente a violência 

em especial a intrafamiliar veio se modificando e que no capitalismo tem formato 

diferenciado, assim, com as relações de poder temos Políticas Públicas que negam e 

sucateiam direitos daquele que dela necessitam. Este dinamismo do capital traz fortes 

rebatimentos para a  sociedade, na economia e na cultura, precarizando o trabalhador em 

tudo. Submetido aos ditames do capital o cidadão culpa a si mesmo pelo seu fracasso. Ora 

se um adulto se sente assim o que não dizer do nosso público alvo? 

O Estado se diz neutro, mas, se inclina sempre para o setor privado e contribui em 

muito com políticas paliativas que fogem totalmente do foco dos direitos. 

Podando o cidadão não só de condições materiais, mas também, imateriais, o que 

impede a produção de conhecimento gerando uma consciência empobrecida que reproduz 

constantemente o staus quo, impedindo assim escolhas valorativas. 

As relações de poder no Município seguem o viés neoliberal e que, portanto é 

conservador. A relação clientelista é latente na cidade, o que contribui para impunidade. 

Nota-se claramente o revezamento da gestão por não existir força de oposição, o que 

despolitiza cada vez mais o cidadão. É nesse contexto desigual e até mesmo desumano que 

crianças e adolescentes estão inseridas sofrendo violências de todas as maneiras. 

Neste contexto, os dados apresentados na pesquisa realizada com as fichas SINAN 

dos casos atendidos pelo Serviço Social no PSMRO nos anos de 2013 e 2015, traçam a 

violência que atinge os jovens em sua maioria meninas na faixa etária de 13 a 19 anos, com 

vínculos de proximidade com seus agressores que se configuram como pais, cônjuges, 

vizinhos, amigos e familiares. Observa-se que os tipos de violência mais comuns são 

violência física, psicológica e sexual, sendo predominantes nas vitimas de 13 a 14 anos, a 

violência física e psicológica e nas de 15 a 19 anos a violência psicológica e a sexual, o 
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que mostra a violência psicológica em todas as idades. Quanto à localidade, os bairros 

onde residem essas vítimas são Ancora, Claudio Ribeiro, Nova Cidade, que estão 

localizados na área periférica da cidade, observa-se que nesses bairros estão acomodados o 

tráfico de drogas, delitos e mortes, o que contribui ainda mais para o aumento da violência. 

O que se percebe são Políticas Públicas ineficientes com traços de benesses ou de cunho  

de ações coercitivas usadas por policiais, o que acontece em todo país. Cantagalo, Mar do 

Norte e Palmital  na área rural, considerados bairros com alto índice de pobreza e uma 

população extremamente carente. A cidade de Rio das Ostras passou e passa a imagem de 

uma cidade bela e ótima para se viver, logo, muitas expressões da questão social não 

aparecem na mídia, ou seja, a mídia local se deixa usar para camuflar a realidade local, 

contribuindo para o aumento da violência. 

O que demonstra a falta de políticas publicas voltadas para garantia de direitos 

dessa população que  constantemente é submetida à violência em suas  multifaces. Assim 

ao invés de trazer ao debate a redução da maioridade, por exemplo, seria viável que 

trouxesse para a sociedade discutir, a gêneses da violência trazendo para o campo da 

educação propostas que não sejam imediatistas nem coercitivas, mas, com plano de 

trabalho de construção de valores éticos.  

Quanto aos Assistentes Sociais comprometidos com o Código de Ética, estes 

poderão colaborar quando defendem a garantia de direitos dos usuários que foram 

conquistados através de luta pela classe trabalhadora. 

Por isso defendemos a implementação de Políticas Públicas que tenham como 

prioridade as demandas dos usuários, porém, políticas que não sejam focadas na miséria e 

sim, que possam vir a contribuir para o desenvolvimento político, social e econômico do 

cidadão. 

O capitalismo com a falácia de que é democrático impregna todos com sua falsa 

ideologia e que acabamos muitas vezes por incorporá-la, o que contribui para o aumento da 

alienação. Desta forma chega-se a conclusão que enquanto esta modelo de sociedade 

existir a desigualdade existirá. Porém não devemos ser fatalistas, pois, há uma camada da 

população que luta constantemente por direitos, por igualdade e por dias melhores. Que 

virão não só para as crianças e adolescentes, mas, para todos. É com essa perspectiva que o 

Serviço Social e não só ele, mas muitos segmentos trabalham incansavelmente porque 

acreditam que o homem é um ser social e como tal pode provocar mudanças 

principalmente quando unidos. 
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