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RESUMO 

Este trabalho discute a temática violência sexual intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes, buscando apontar as expressões desse fenômeno multifacetado e as 

formas para o seu enfrentamento. Para tanto, aponta os diversos tipos de violência e 

reflete sobre as mudanças que as configurações familiares vêm sofrendo nas últimas 

décadas. Realiza um resgate dos avanços trazidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que reconheceu crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e 

merecedores de proteção integral e possibilitou a criação de um Sistema de Garantia dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. E ainda, aponta alguns elementos acerca do 

exercício profissional dos assistentes sociais com estes sujeitos, reconhecendo a 

violência sexual, como expressão da questão social e, portanto, objeto de seu trabalho 

profissional. 

 

Palavras chaves: Violência intrafamiliar, violência sexual, Família, Criança, 

Adolescente e Serviço Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research discusses the thematic sexual violence domestic against children 

and adolescents, seeking to point out the expressions of this multifaceted phenomenon 

and the forms for their confrontation. In this way, it points out the various types of 

violence and reflects on the changes that family configurations have suffered in recent 

decades. It carries out a rescue of the advances brought by the status of the child and 

adolescent, who recognized children and adolescents as subjects of rights and deserving 

of integral protection and enabled the creation of a system of guaranteeing the rights of 

the Child and adolescent. Also, it points out some elements about the professional 

exercise of social workers with these subjects, recognizing sexual violence, as an 

expression of the social issue and therefore the object of their professional work. 

 

Key-Words: Domestic violence, sexual violence, family, child, adolescent and 

family services. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho versa sobre a temática a violência sexual contra criança e 

adolescente, que faz parte de umas das tipologias da violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes.  

Essa monografia é resultado de um trabalho com base em revisão bibliográfica. 

Para a elaboração do trabalho foram utilizadas obras de autores como Maria Cecília de 

Souza Minayo, Maria Amélia Azevedo, Viviane Nogueira de Azevedo Guerra, Regina 

Célia Tamaso Mioto, Josiane Rose Petry Veronese, Marli Marlene Moraes Costa, 

Marilda Vilela Iamamoto entre outros autores, para falar sobre violência, família e 

Serviço Social. Além disso, foram utilizados documentos governamentais para falar 

sobre os tipos de violência, as expressões da violência sexual, bem como, os serviços de 

atendimento a crianças e aos adolescentes vitimados. 

A motivação principal para discutir esta temática surgiu durante a trajetória 

acadêmica, a partir do relato de uma amiga que quando era criança sofreu violência 

sexual do padrasto. 

Além disso, durante o período da experiência de estágio na graduação Serviço 

Social nas Instituições Centro juvenil São Pedro e Obra do Salvador, em que minha 

experiência foi em atendimento com crianças, adolescentes e famílias, só aumentaram a 

expectativa de discutir a temática no período da conclusão do curso. 

A partir dessas experiências surgiu o interesse de conhecer melhor o tema e 

construir um trabalho no objetivo de contribuir com breves reflexões e principalmente 

conhecer quais são as medidas de enfrentamento da problemática que os profissionais 

da política da assistência social, saúde, educação, além da área jurídica utilizam no 
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atendimento às crianças e adolescentes em situação de violência sexual, na perspectiva 

de garantia e efetivação de direitos. 

A relevância de discutir esse tema concerne no fato deste ser um fenômeno que 

acontece a nível nacional e internacional, estando constantemente presente no cotidiano 

atingindo milhares de vítimas, muita das vezes de forma silenciosa.  

Trata-se, deste modo, de um problema que acontece em ambos os sexos e não 

costuma obedecer nenhuma regra como nível social, econômico, religioso ou cultural. 

Nesse sentido, é fundamental buscar na literatura conceitos que possam iluminar e 

compreender a respeito do tema. 

A prática de violência sexual exerce um grande impacto sobre a saúde física, 

psicológica e social da criança e do adolescente, então cabe ao assistente social, bem 

com essa problemática, inserir-se estrategicamente no enfrentamento desse fenômeno 

para a garantia e efetivação de direitos da criança e do adolescente. 

Considerando que vários elementos são necessários e indispensáveis para a 

compreensão da temática em estudo, a organização da escrita deste trabalho 

monográfico busca no primeiro capítulo contextualizar a temática da violência, os tipos 

de violência mais frequentes contra crianças e adolescentes partindo das categorias: 

psicológica, negligência, física e sexual de modo que se possa compreender o fenômeno 

em sua amplitude. Além disso, neste mesmo capítulo trataremos essas questões com 

foco na família, pois falar de violência intrafamiliar refere-se violência praticada por 

algum membro familiar, então diante disso, faz-se necessária a compreensão do sistema 

social, econômico e político em que as famílias estão inseridas. 

Já no segundo capítulo discute sobre algumas medidas de enfrentamento à 

violência sexual infanto-juvenil, bem como, algumas normativas e documentos 

elaborados a nível nacional como o Plano Nacional de Enfretamento da Violência 
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Sexual Infanto-Juvenil, do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se consubstanciam no 

desenvolvimento da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. E 

ainda, abordaremos a notificação que concerne num instrumento utilizado a partir do 

campo da saúde e educação, para dar visibilidade a este fenômeno, bem como, acionar o 

Conselho Tutelar, visando à iniciação do processo de garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes, a partir do estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Neste capítulo foi necessário compreender quais os mecanismos que abrangem o 

complexo caminho que se segue desde a denúncia ou notificação até o acompanhamento 

da vítima, identificando quais as intervenções necessárias de forma a garantir os seus 

direitos, conhecimento de quem são os profissionais que realizam o atendimento a 

criança e o adolescente que sofreu a violência, e como é a sua atuação diante da 

problemática. 

 Para finalizar, faremos uma reflexão da atuação do assistente social em relação à 

demanda relacionada à violência sexual. Destacaremos a necessidade de se voltar à 

atenção para essa questão da violência sexual, que deve estar atrelada a garantia de 

políticas públicas na efetivação dos direitos. 

Diante do exposto, são apresentadas as considerações finais deste trabalho, 

esperando suscitar reflexões sobre o tema e contribuir para a discussão do 

enfrentamento do fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes. 

 

 

 

 

 



4  

CAPITULO I – A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

1.1. EXPRESSÕES DO FENÔMENO 

 

A violência é um tema bastante discutido na atualidade e ao mesmo tempo difícil 

de conceituar devido a sua característica multifacetada. Este fenômeno é uma realidade 

inserida em toda parte, pois qualquer ser humano é vulnerável ao ato violento, basta 

acessarmos a mídia que nos deparamos com numerosos casos de relatos de violência. 

Além disso, a violência não se trata de um fenômeno unívoco, pois este possui 

causas conjugadas, é um fenômeno multidimensional e gradual. Quando nos remetemos 

à ideia de violência não podemos reduzi-la apenas à criminalidade, focando-a na 

pobreza ou a questão racial- étnico.  

A conceituação de violência implica uma dominação e uma coisificação do outro 

nas relações, (BARUDY, 2000 apud ESBER, 2009) defende que a violência possui 

como dimensões constituintes essenciais, o sofrimento profundo principalmente nas 

vítimas e o poder que o agressor exerce sobre a vítima. 

A fim de contribuir com a discussão elencamos também a concepção de Chauí 

que entende a violência como: 

A conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade em relação 

entre superior e inferior [...] a ação que trata um ser humano não como 

sujeito, mas como uma coisa. Esta se caracteriza pela inércia, pela 

passividade e pelo silêncio de modo que, quando a atividade e a fala 

de outrem são impedidas ou anuladas, há violência (AZEVEDO e 

GUERRA, 1993, p. 33). 

 

A violência, portanto, não é um fenômeno natural, mas uma construção 

complexa. De acordo com Santos (2006) é necessário discutir a violência por meio de 



5  

uma lógica essencialmente humana, constituída cultural, social, econômica e 

politicamente.  

Neste sentido, o homem é construído na relação com os demais, e a violência é o 

fenômeno resultante da articulação entre os diversos fatores presentes na dinâmica das 

relações que constituem a sociedade. E ressaltando mais um conceito acerca da 

violência que diz: 

A violência deve ser compreendida antes de tudo, como uma ação 

momentânea. Uma série de atos praticados de modo progressivo com 

o intuito de forçar o outro a abandonar o seu espaço constituindo e a 

preservação da sua identidade como sujeita das relações econômicas, 

políticas éticas, religiosas e eróticas (...). No ato de violência, há um 

suporte desta identidade, para eliminar no outro os movimentos do 

desejo, da autonomia e da liberdade (FELIPE, 1996, p. 36). 

 

A violência pode ser descrita como toda e qualquer forma de opressão, de maus 

tratos, de agressão, tanto no plano físico como emocional que trazem sofrimento e causa 

consequências irreparáveis á vítima. 

Segundo a OMS (2002), a violência é dividida “em três grandes categorias, 

conforme as características de quem cometem o ato de violência: violência auto-

infligida, violência interpessoal e violência coletiva”. 

A violência auto-infligida é aquela em que a agressão é dirigida a si 

mesmo. Enquanto a violência interpessoal abrange a violência 

intrafamiliar (que ocorre em grande parte entre os membros da 

família, sobretudo no domicílio, mas não exclusivamente) e 

comunitária (engendra-se no ambiente social em geral, acontece entre 

pessoas próximas ou desconhecidas). Por fim, a violência coletiva 

compreende os atos violentos que acontecem nos âmbitos 

macrossociais, políticos e econômicos e caracterizam a dominação de 

grupos e do Estado (MINAYO, 2006, p. 81). 

 

Neste trabalho, procurar-se discutir a violência intrafamiliar, inserida na 

tipologia de violência interpessoal. Cabe ressaltar, porém que alguns autores fazem uma 

diferenciação entre a violência doméstica e violência intrafamiliar, apontando que a 

violência doméstica inclui outros membros do convívio domiciliar, independente do 

parentesco, abrangendo, dessa forma, a violência perpetrada ou sofrida por pessoas que 
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convivem esporadicamente no ambiente doméstico (BRASIL, 2001), enquanto a 

violência intrafamiliar abarcaria os casos que ocorrem entre os membros da família, 

sendo praticada ou não em ambiente doméstico. Porém, neste trabalho nos remeteremos 

à violência intrafamiliar e doméstica de modo indistinto.  

Assim, considera-se por violência intrafamiliar: 

[...] toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade 

física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento 

de outro membro da família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa 

por algum membro da família, incluindo pessoas que passam a 

assumir a função parental, ainda que sem laços de consangüinidade, e 

em relação de poder à outra (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, p. 15). 

 

Azevedo e Guerra (2005) consideram que a violência intrafamiliar que atinge 

crianças e adolescentes praticados por seus pais, membros da família extensa ou pelos 

responsáveis revela uma transgressão dos adultos, porque, além de não cumprirem o 

dever de proteger e promover os direitos de suas crianças e adolescentes, eles são os 

próprios agentes da violência. 

Portanto, esse trabalho visa discutir a violência intrafamiliar, tendo como alvo as 

crianças e os adolescentes. Este tipo de violência é conceituado como  

Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis 

contra crianças ou adolescentes que – sendo capaz de causar dano 

físico, sexual e/ou psicológico à vitima, implica de um lado, numa 

transgressão do poder/dever de proteção do adulto e, de outro, numa 

coisificação da infância, isto é, uma negação do direito que crianças e 

adolescente tem de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição 

peculiar de desenvolvimento (AZEVEDO e GUERRA, 1995, p. 36). 

 

Sendo assim, a questão da violência intrafamiliar praticada contra crianças e 

adolescentes é uma prática histórica na sociedade mundial, presente em todos os 

segmentos sociais. Quando causados por familiares ou responsáveis implica numa 

transgressão do poder/dever de proteção do adulto e numa coisificação da infância 

(PIRES, 1998 apud SCHREIBER, 2001).  
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De acordo com (GABEL, 1997 apud FALEIROS, 2000, p. 14) esse tipo de 

“violência abrange tudo o que uma pessoa faz e concorre para o sofrimento e a 

alienação de outra”, o que conota sua relação com a violência em suas mais variadas 

formas. 

Venturin, Bazon e Biasoli-Alves (2004), enfatizam-se que ao examinarem a 

literatura sobre a violência intrafamiliar, os pesquisadores têm enfatizado que ela é a 

expressão do abuso de poder dos pais ou responsáveis, que coisificam as crianças e os 

adolescentes, fazendo deles objetos e desrespeitando os seus direitos fundamentais. 

Assim, a banalização da violência praticada contra crianças e adolescentes só são 

possíveis quando as crianças e os adolescentes não são compreendidos como sujeitos, 

mas são encarados como objetos e propriedade dos adultos. 

Há uma caracterização que é histórica e cultural, de obediência e subordinação 

da parte da criança ou adolescente por ser sujeito inferior ao adulto e por ser educado 

desde pequeno a respeitar e obedecer aos mais velhos, isso influencia nessa coisificação 

da infância.  

Minayo e Souza (1999 apud ALGERI e STOBAUS, 2005) apontam que para 

compreender a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes deve-se levar em 

conta que esta é uma construção sócio- histórica e político- cultural. Pois, a violência 

intrafamiliar contra as crianças e os adolescentes não é um fenômeno natural, mas trata 

de uma violência que faz parte da expressão de uma cultura socialmente construída nas 

e pelas relações sociais, e está sujeito a sofrer constante alteração na estrutura histórica e 

política na situação atuante da sociedade. 

Entretanto, para mergulhar no tema violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes é preciso conhecer e identificar que tipo de violência está sendo referido, 

pois, a violência intrafamiliar contra criança e adolescente tem sido sistematicamente 
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apontada nos seus diversos tipos de violências, como violência psicológica, a 

negligência, a violência física e a violência sexual, dos quais falaremos no próximo 

item. 

 

1.2. MODALIDADES DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

A violência intrafamiliar contra criança e adolescente tem sido sistematicamente 

apontada nos seus diversos tipos, como violência psicológica ou moral, negligência, 

violência física e violência sexual (DAY et al., 2003), que estudaremos neste capítulo. 

Como primeira modalidade de violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes, destaca-se a violência psicológica, que normalmente está associada às 

demais configurações da violência e assumem diversas expressões através de gestos, 

olhares e por palavras. 

Segundo Veronese e Costa (2006, p. 116), a violência psicológica pode ser 

considerada como: 

A exposição constante da criança e do adolescente a situações de 

humilhação e constrangimento, através de agressões verbais, ameaças, 

cobranças e punições exageradas, conduz a vítima de rejeição e 

desvalia, além de impedi-la de estabelecer com outros adultos uma 

relação de confiança. 

 

A violência psicológica representa uma espécie de tortura que agride ao 

desenvolvimento sadio da criança e do adolescente, ela não deixa marcas visíveis, mas 

causa um grande sofrimento mental para a vítima. 

Esta ocorre quando um adulto deprecia constantemente a criança ou o 

adolescente bloqueia seus esforços de auto- aceitação e causa-lhe 

grande sofrimento mental. Ameaças de abandono, condutas de 

rejeição, atitudes de depreciação, discriminação desrespeito, punição 

exageradas, submissão da criança ou do adolescente a situações 

vexatórias e que tolhem a liberdade de expressão, sobrecarregam a 
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criança ou adolescente com responsabilidade que não são deles 

(ROLIM apud ORGANIZAÇÃO TERRA DOS HOMENS, 2000, p. 

26). 

 

Já a negligência pode ser considerada como omissão de pais e responsáveis em 

prover as necessidades físicas e emocionais de uma criança ou adolescente. Ela se 

caracterizada pela omissão, seja intencional ou não, acerca da satisfação das 

necessidades das crianças e adolescentes (VERONESE e COSTA, 2006).  

A negligência pode trazer tanto consequências de ordem emocional, quanto 

física às suas vítimas. A emocional se refere à falha no provimento de suporte 

emocional adequado ou por se relacionar a permissão que a criança presencie violência 

doméstica, já física se caracteriza pelo risco oriundo da inadequação de nutrição, 

vestimenta, higiene e atenção ou cuidado. (WEBER et al, 2002)   

A partir disso, cabe citar Farinatti, Biazus e Leite (1993 apud VERONESE e 

COSTA, 2006, p. 119), que conceituam a negligência como: 

[...] a omissão dos responsáveis em garantir cuidados e satisfação das 

necessidades da criança/adolescente sejam elas primárias 

(alimentação, higiene e vestuário), secundárias (escolarização e lazer) 

e terciárias (afeto, proteção). Cada um dos níveis não satisfeitos 

determina sérias conseqüências no desenvolvimento da 

criança/adolescente, que podem ir do óbito prematuro à delinqüência. 

Não é considerada negligência a omissão resultante de situações que 

fogem ao controle da família. 

 

Contudo, é necessário frisar que a questão da negligência familiar deve ser 

compreendida e relacionada às condições estruturais da sociedade, pois as famílias, na 

maioria das vezes, estão sendo negligenciadas em termos de falhas nas políticas 

públicas e na falta de serviços públicos efetivos, então, em situações de negligência a 

responsabilidade de cuidado não deve recair unicamente sobre as famílias que também 

tem a função de zelar por cada um de seus membros. 

É necessário distinguir a negligência e/ou omissão da falta de acesso da família 

às políticas sociais, estudar e compreender a estrutura social e o contexto familiar para 



10  

entender melhor a condição familiar sem que haja julgamento ou crítica, deixando de 

considerar os inúmeros condicionantes que influenciam nessa questão. 

 No que se refere à violência física, apesar de ter se apresentado profundas 

transformações na sociedade, a prática dessa violência está vinculada à reprodução de 

padrões culturais. Podem ocorrer no próprio espaço doméstico ou fora dele, com uso 

intencional de força física, praticados por pais, pelos responsáveis e pessoas que 

mantêm vínculo com as crianças/adolescentes, deixando ou não marcas evidentes. 

Segundo Guerra (1998, p. 35), este tipo de violência “é considerada como um 

ato executado com intenção, de causar dano físico a outra pessoa. O dano físico pode ir 

desde a imposição de uma leve dor, passando por um tapa até o assassinato”. Muitas 

vezes justificada como necessária ao processo educativo. As ações de bater para que as 

crianças aprendam ou bater para corrigi-las são toleradas socialmente, desde que não 

causem danos físicos e visíveis às crianças. 

Enfatiza-se, segundo Chesnais (1981) a violência física é a mais visível e a única 

que pode ser quantificada. A chamada cultura da palmada, que muitas das vezes não se 

limita à simples palmada, é prática familiar comumente utilizada na educação das 

crianças. Contudo, diante de uma vítima indefesa e em desenvolvimento, o caráter 

disciplinador de uma palmada pode levar a espancamentos e homicídios.   

O caráter educativo que envolve tais ações constitui um processo construído 

socioculturalmente. Esta prática é geralmente utilizada com a justificativa de que as 

punições físicas são a melhor, ou a única forma, de educar; e que tais castigos 

constituem um importante instrumento de correção.  

Assim, os adultos que atualmente são autores da violência física podem ter sido 

crianças/adolescentes vítimas, que tiveram a violência física como forma de educação, 

então vai reproduzir ao seu filho de forma natural. Neste âmbito, cabe citar Schreiber 
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(2001, p. 12): “Se a criança entender a violência como algo natural, e merecido, irá 

introjetar seu conceito como única forma de se relacionar com os semelhantes”. 

Portanto, o castigo físico mesmo aquele considerado leves traz inúmeras 

consequências como a humilhação, machuca, provoca sentimentos adversos e são 

prejudiciais à educação e ao desenvolvimento. Os pais batem com a intenção de educar, 

com certeza estarão ensinando a seus filhos que os conflitos devem ser resolvidos com 

violência, sendo que não é o melhor caminho de educar uma criança.  

Segundo a OMS (2002), a violência física pode trazer algumas consequências 

como: lesões na cabeça ou nos órgãos internos, ou morte por traumatismo craniano em 

criança pequena; lesões de pele, no esqueleto (OMS, 2002, p. 60). 

Por fim, a última modalidade de violência, é a violência sexual. Esta, por sua 

vez, representa um tema difícil de lidar e falar, pois, abordam categorias como a 

violência e sexualidade. Neste trabalho tratarei da terminologia violência sexual e abuso 

sexual, porém existem outras terminologias como agressão sexual, vitimização sexual, 

exploração sexual, maus- tratos, sevícia sexual, ultraje sexual, injúria sexual, crime 

sexual. A violência sexual intrafamiliar é denominada ora de abuso sexual doméstico, 

ora de incesto, ora de abuso sexual incestuoso, Eva Faleiros (2003). 

 Segundo Kalichman (1993), devido a suas implicações a violência sexual pode 

ser considerada, como uma questão social, de saúde pública que tem como 

conseqüência a gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis; e como um 

problema psicológico em que os danos causados são os fortes traumas. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a violência sexual consiste em: 

Todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual cujo 

agressor está em estágio de desenvolvimento psicossocial mais 

adiantado que a criança ou o adolescente. Tem por intenção estimulá-

la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação sexual. Apresenta-se 

sob a forma de práticas eróticas e sexuais impostas à criança ou ao 

adolescente pela violência física, ameaças ou indução de sua vontade 

(OMS, 2002, p. 13). 
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A violência sexual caracteriza-se por atos praticados com finalidade sexual que, 

por serem lesivos ao corpo e a mente do sujeito violado (crianças e adolescentes), 

desrespeitam os direitos e as garantias individuais como liberdade, respeito e dignidade 

previstos na Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990, 

Artigos 7º, 15, 16, 17 e 19). 

A violência sexual pode ocorrer com ou sem contato físico, com ou sem o uso da 

violência física, causando danos em qualquer das situações.  

Este tipo de relacionamento pode começar com carícias, como parece 

ser o mais frequente, mas pode também ter início com a exibição de 

fotos pornográficas á menor com a finalidade de familiarizá-la com as 

praticas libidinosas que com ela se deseja desenvolver. Atualmente, há 

formas mais sofisticadas de exposição através de métodos visuais 

(SAFFIOTI, 2000, p. 61).  

 

A violência sexual contra criança e adolescente é um problema que sempre 

existiu na sociedade, por mais que tenha sido mantido em segredo, pois a mesma 

acarreta culpa, vergonha e medo, tanto na vítima quanto nos possíveis denunciantes que 

se solidarizam com a vítima. Para a maioria das pessoas uma questão incômoda para se 

debater ou ser reconhecida pela sociedade, pelo fato da vítima ser uma criança 

(AZEVEDO e GUERRA, 1988). 

 A violência sexual tem muitas faces, e também pode ser denominado como 

abuso sexual como já foi mencionado. “A maior parte do abuso sexual contra crianças e 

adolescentes acontece no seio da família” (SCHMICKLER, 2006, p. 34).  

O abuso sexual infanto-juvenil caracteriza-se por qualquer ação de interesse 

sexual de um ou mais adultos em relação a uma criança ou adolescente, podendo 

ocorrer tanto no âmbito intrafamiliar – relação entre pessoas que tenham laços afetivos, 

quanto no âmbito extrafamiliar – relação entre pessoas que não possuem parentesco. 

O abuso sexual pode se apresentar como intrafamiliar e extrafamiliar. 

O abuso sexual é a utilização do corpo de uma criança ou adolescente 

por um adulto ou adolescente, para a prática de qualquer ato de 
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natureza sexual, coagindo a vítima física, emocional ou 

psicologicamente. Geralmente é praticada por pessoa em quem a 

criança ou adolescente confia, caracterizando-se pela relação de poder 

entre o abusador e a vítima, como alguém da família, professor, 

policial. Compreende atos libidinosos, até o estupro (BRASIL, 2009, 

p. 66).  

 

Este tipo de abuso sexual envolve tanto a violência sexual intrafamiliar e 

extrafamiliar como situações de exploração sexual. Assim, conforme o Plano Nacional 

de Enfrentamento a Violência Sexual Infanto-Juvenil (2012): 

O abuso sexual se caracteriza pela utilização do corpo de uma criança 

ou adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual. 

Nesse tipo de violência não há qualquer intuito de lucro, qualquer 

relação de compra ou troca. No abuso sexual, o agressor visa 

unicamente satisfazer seus desejos por meio da violência sexual. Uma 

característica que costuma compor a violência é a relação de confiança 

entre o agressor e a vítima, ainda que momentânea e enganosa, e 

geralmente é praticada por alguém que participa do mesmo convívio. 

Isso não necessariamente significa que seja convívio familiar, 

podendo ser comunitário.  

 

Já no que se refere à exploração sexual, esta tem como objetivo, a obtenção de 

lucro através da utilização sexual de crianças e adolescentes, podendo haver a 

participação de um agenciador entre a criança ou adolescente e o usuário ou cliente. “É 

por isso que se diz que a criança ou adolescente foi explorada, e nunca prostituída, pois 

ela é vítima de um sistema de exploração de sua sexualidade” (PAIVA, 2012, p.4). 

Segundo Azevedo e Guerra (1988), existem diversas expressões de violência 

sexual das quais podemos destacar: a) Exibicionismo: ocorre quando um adulto expõe 

principalmente a parte genital ou o corpo nu a uma criança/adolescente; b) 

Voyeurismo: tipologia do abuso sexual em que o abusador obtém a satisfação sexual a 

partir da observação de atos ou órgãos sexuais das crianças e adolescentes em trajes 

íntimos ou mesmo sem roupas; c) o abuso sexual verbal que se dá através de falas 

estimulantes ou que tenham a intenção de despertar o interesse infanto-juvenil sobre 

práticas sexuais; d) Assédio sexual: que se expressa pelo abuso de poder, 

principalmente através de chantagens e ou ameaças; e) outros abusos sexuais sem 
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contatos sexuais, que podem ocorrer pela apresentação de fotos ou vídeo pornográfico; 

pela fotografia de crianças nuas ou em posições sedutoras; pelos telefonemas obscenos; 

pela pedofilia pela Internet, e por mostrar filmes e/ou revistas de sexo explícito, entre 

outros.  

Na atualidade vêm surgindo novas expressões da violência sexual sem contato 

físico com a questão do desenvolvimento da internet e das redes sociais. Essas práticas 

muitas vezes acabam por iniciar um processo de violência sexual e algumas já vêm 

ocorrendo com maior frequência, tornando-se, portanto, imperativo conhecê-las: 

O Sexting é uma expressão de abuso sexual recente, no qual crianças, 

adolescentes ou adultos usam celulares, e-mails, salas de bate- papo, 

comunicadores instantâneos e sites de relacionamento, para enviar 

fotos sensuais, mensagens de texto eróticas ou com convites sexuais 

para conhecidos.   

O Sexcasting consiste na troca de mensagens sexuais em serviços de 

conversas instantâneas;  

O Sextosión se configura a partir do “sexting”, é a prática de 

chantagens com fotografias ou vídeos da criança ou adolescente sem 

roupa ou em relações íntimas que foram compartilhados por "sexting” 

com fins de exploração sexual.  

O Grooming, caracterizado pela ação de um adulto ao se aproximar de 

crianças ou adolescentes via internet, por meio de chats ou redes 

sociais, com o objetivo de praticar abuso ou exploração sexual 

(PAIVA, 2012, 8-9).   

 

A violência sexual ocorre em grande parte concomitante com outros tipos de 

violências, já que causam lesões físicas e genitais, além de influenciar o psicológico da 

vítima. Somando-se a isso, os sujeitos que a sofre tornam propícios aos distúrbios 

sexuais, ao uso de drogas, à prostituição, à depressão e ao suicídio, além de estarem 

susceptíveis de contrair doenças sexualmente transmissíveis, e devido a um estupro 

terem uma gravidez indesejada (RIBEIRO et al, 2004). 

Portanto, seja qual for o tipo de violência perpetrado contra crianças e 

adolescentes, estes necessitam ser notificadas aos órgãos legais para que seja possível a 

“responsabilização legal dos envolvidos, a denúncia, a declaração formal, a instauração 

do devido processo e julgamento” (FALEIROS, 1998, p.47). 
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Além disso, exige-se a necessidade urgente de encaminhamento dos casos paras 

Políticas Públicas (amplas de caráter preventivo e de atendimento) e para a rede de 

garantia de direitos articulada, com equipe multidisciplinar, capacitada e sensibilizada 

com a problemática, de modo, a garantir os direitos das crianças e adolescentes. 

Outra questão que é de extrema importância discorrer ao passo que estamos 

discutindo a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, è a instituição 

família, já que este fenômeno em grande parte ocorre no âmbito familiar, o que faremos 

no próximo tópico. 

 

 

1.3. FAMÍLIAS 

 

Para tratarmos da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes em seus 

lares faz-se necessário apontar o entendimento sobre a instituição família. A palavra 

família é derivada do latim famulus, o que quer dizer, escravo doméstico. Com origem 

na Roma Antiga, a famulus caracterizava-se pela existência de um pater família (pessoa 

com plenos poderes) que exercia poder absoluto sobre a mulher, os filhos e um 

determinado número de escravos. Esse poder dava-lhe o direito de decidir sobre a vida e 

a morte de todos (BARROS, 2006) 

Segundo Mioto a família representa: 

[...] um núcleo de pessoas que convivem em determinado lugar, 

durante um lapso de tempo, mais ou menos longo, e se acham unidas 

(ou não) por laços consangüíneos. É marcado por relações de gênero 

e, ou de gerações, e está dialeticamente articulada com a estrutura 

social na qual está inserida (MIOTO, 2000, p. 217).  

 

A família é tida como o primeiro espaço de interação dos indivíduos, é nela que 

se desenvolve o processo de socialização das crianças e adolescentes, tornando o espaço 

fundamental para desenvolvimento pessoal e social desses sujeitos. 
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Nas normativas legais também constam o entendimento sobre tal instituição e os 

deveres a ela designados, como por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990) que em seu artigo 4°aponta que: 

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. (BRASIL, 1990, p. 

01). 

 

Apesar de que a família representar uma das instituições que devem garantir a 

proteção de crianças e adolescentes, muitas vezes, é o espaço onde ocorre o primeiro 

contato com a violência. Então, estes sujeitos continuam “sendo vitimizados por pessoas 

que deveriam ser responsáveis por sua educação, desenvolvimento e socialização”. 

(SONEGO e MUNHOZ, 2007, p. 217). 

E quando isso acontece no seio familiar, comumente se analisa o fenômeno por 

meio de uma perspectiva individualista, de culpabilização da família, sem se considerar 

o sistema social, econômico e político na qual está inserida. Veronese e Costa (2006, p. 

89) afirmam-se que “num sistema capitalista excludente em que vivemos, muitas são as 

hipóteses em que a família é mais vítima do que violentadora e se ela age enquanto tal é 

porque reproduz a violência que sofre”. 

A violência contra crianças e adolescentes está presente no interior das famílias, 

como em toda a sociedade. A família não se organiza e nem se estrutura desconectada 

do todo social, ela traz a marca de seu tempo e do seu contexto, incorporando 

expressões da sociedade em que está inserida. 

A família mantém interações com o contexto social em que está inserida, de 

forma dinâmica. Na família há organização e formação, se produzem e se reproduzem 

as interações de seus membros e destes com a sociedade em geral.  

A família é entendida como um fato cultural, historicamente 

condicionado, que não se constitui a priori, como um lugar da 
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felicidade. Contrapondo com a ideia de que família é um grupo 

natural, calcado na essência biológica do homem, ou seja, na 

consangüinidade e na filiação (MIOTO, 1989, p.116). 

 

Mesmo com representações cristalizadas de configurações de família 

tradicionalmente focalizadas na estrutura pai, mãe e filhos, novos paradigmas têm sido 

considerados na representação social da família, como também vêm pautando o papel 

do Estado e da Sociedade.   

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 e 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 fortalecedores ou esfacelador de suas possibilidades e 

potencialidades (CARVALHO, 2002, p. 15). 

 

De acordo com Bilac (1995) os tipos mais comuns dos novos arranjos familiares 

são comumente denominados como: família nuclear – a que envolve pai, mãe e filhos; 

família extensa – entrelaçam-se neste contexto diferentes agentes por sua relação 

consangüínea, afetiva e de parentesco, como avós, primos, sobrinhos, enteados, filhos 

adotivos, entre outros; família monoparental ou uniparental – formada, principalmente 

por mãe com filhos, ou também pai com os filhos. 

As diferenciações familiares são múltiplas, porém o diferencial de 

classe social é um dos mais significativos, pois a família, para o pobre, 

não apresenta os mesmos aspectos que para as classes médias e altas. 

A família enquanto rede é uma contraposição à noção de núcleo, 

sendo considerada como ramificações que implicam na articulação de 

parentes e vizinhos, que se entrelaçam em uma teia de obrigações e 

valores relacionados ao processo de individualização, viabilização, 

apoio, reprodução e sustentação básicos (SARTI, 1995, p. 49).   

 

Conforme Pereira (2000), desde a família medieval até a família moderna, 

verificou- se importantes mudanças na atitude da família para com a criança, e uma 

modificação do papel familiar. 

Ao fazer esta retrospectiva da história da família, pode-se evidenciar 

que até o século X a família não tinha hegemonicamente expressão, 
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nem mesmo em termos de patrimônio.  Somente no século XV, as 

crianças (especificamente os meninos) passam, gradativamente, a ser 

educadas em escolas e “a família começa a se concentrar em torno 

delas, garantindo, entre outras coisas, a transmissão de conhecimentos 

de uma geração à outra por meio da participação das crianças na vida 

dos adultos” (GUEIROS, 2002, p. 105). 

 

 Do século XIV até o século XVII, mudanças são processadas na família 

medieval. O homem tem o domínio sobre a mulher, e ao reforçar o poder do homem 

sobre a mulher, é estabelecida a desigualdade entre o homem e a mulher, o que pode ser 

evidenciado pelo fato de a escolaridade passar a fazer parte da vida dos meninos desde o 

século XV, quando começa a idade moderna, e para as meninas, somente no final do 

século XVIII e início do século XIX Nesse período, paralelamente ao fortalecimento do 

poder do marido, passa-se a valorizar os laços de família e, a partir de então, começa o 

desenvolvimento da família moderna (GUEIROS, 2002).  

Nas últimas décadas do século XX, com a família conjugal moderna instituída, 

outras mudanças ocorreram e foram incorporadas pela Carta Constitucional de 1988, 

não só pelos novos arranjos familiares que foram se constituindo, mas principalmente 

pelo contexto social, político e econômico que contribuiu para a instituição destes novos 

modelos de família. O movimento das mulheres, resistindo às formas tradicionais de 

diferenciação de papeis sexuais que restringiam a esposa ao lar e à subserviência aos 

homens, fazendo com que estas começassem a exigir uma oportunidade igual de 

trabalho e igualdade de salário, também é fator que contribui para com as mudanças da 

família (GUEIROS, 2002). 

Outros aspectos podem ser destacados para expressar o crescimento dos novos 

arranjos familiares, como: a função de provedor não é mais somente atribuída ao 

homem, pois a inserção feminina no mercado de trabalho cresce cada vez mais em 

virtude da própria crise do emprego; a chefia da família também não cabe mais só ao 

homem, basta verificar o crescimento das famílias monoparentais com chefia feminina; 
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os vínculos de aliança e consanguinidade não são imprescindíveis dentro do processo de 

formação de uma família; as famílias não mais se constituem exclusivamente pela união 

de um homem e uma mulher, o que pode ser percebido com a formação de famílias de 

casais homossexuais (CALDERÓN; GUIMARÃES, 1994). 

Como destaca o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, a família é preconizada 

e reconhecida pela legislação brasileira vigente, como estrutura vital, lugar essencial à 

humanização e à socialização da criança e do adolescente, espaço ideal e privilegiado 

para o desenvolvimento integral dos indivíduos (BRASIL, 2006).  

Contudo, destaca-se que, para a família poder desempenhar todas essas funções 

e/ou garantir todos os direitos fundamentais aos membros que a compõe, de forma 

especial crianças e adolescentes, a mesma precisa ser reconhecida em suas inúmeras 

dificuldades, sendo que estas não podem ser traduzidas como incapacidades da família 

para desempenhar o seu papel.  

Assim, pode dizer-se que as famílias expressam aquilo que a sociedade como um 

todo está vivenciando, ou seja, novos valores, novas formas de relações sociais e de 

produção, decorrentes do sistema capitalista vigente na sociedade. 

Por isso, conhecer a família da qual se fala, bem como compreender sua inserção 

e o papel social que a ela está sendo atualmente destinado, é de fundamental 

importância para os profissionais que com ela trabalham. E o mesmo se aplica para as 

questões relacionadas à violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. Portanto, 

seja qual for o tipo de violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente não temos 

o direito de julgar a família pelo acontecido, e sim acolher a família, conhecer o 

contexto familiar, avaliar a situação com o auxílio de diversos profissionais no objetivo 
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de obter a proteção adequada para as crianças e aos adolescentes, pois, as crianças e os 

adolescentes são sujeitos de direitos e esses necessitam ser efetivados. 

Procurando contemplar essa discussão, na próxima seção deste trabalho se 

discorrerá acerca das Medidas de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, 

que tem como norte a defesa e garantia dos direitos das crianças/adolescentes 

vitimizados sexualmente. 
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CAPITULO 2 – MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL 

INFANTO-JUVENIL E O SERVIÇO SOCIAL 

 

2.1.  O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE 

 

Atualmente, a violência contra crianças e adolescentes, especialmente de caráter 

sexual, é uma prática sujeita a qualquer classe social. Esse fenômeno vem ganhando 

cada dia mais visibilidade através de campanhas, pesquisas e reportagens.  

Para o combate da violência sexual praticada contra a criança e o adolescente, 

uma das medidas para o enfrentamento desse fenômeno é através de planos e programas 

sociais. É necessário recorrermos ao apoio das políticas públicas e órgãos jurídicos no 

intuito de auxiliar no enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil através dos seus 

instrumentos operacionais. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) se constitui como um 

instrumento que enfatiza a proteção da criança e do adolescente, a Lei nº 8.069/90 

trouxe, ao lado da Constituição Federal de 1988, uma nova era de direitos da criança e 

do adolescente, garantindo sua prioridade absoluta e proteção a ser exercida pelo 

Estado, pela família e pela sociedade. 

 Dispõe o caput do artigo 227 da Constituição Federal (1988): 

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

criança, ao adolescente e ao jovem, 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.  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecido em 13 de julho de 1990, 

propôs uma nova política de atendimento aos direitos da população infanto-juvenil, 
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estabeleceu os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes e definiu 

responsabilidades do Estado, da sociedade e da família para com o futuro das novas 

gerações, trazendo uma nova postura frente à infância e adolescência. 

O papel do Estado, enquanto Poder Público frente à questão da violência sexual 

infanto-juvenil é fazer valer a Legislação vigente, por exemplo, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (lei n°8069/1990) que regulamenta a proteção dos direitos da criança e 

do adolescente articulados no paradigma da proteção integral, que os considera 

enquanto sujeitos de direitos. 

A doutrina da proteção integral aponta que crianças e adolescentes são sujeitos 

de prioridade absoluta. O Estatuto da Criança e do Adolescente representa um grande 

avanço em relação aos direitos da infância e adolescência no país, já que a partir dela, se 

tem o entendimento da criança e dos adolescentes enquanto sujeitos de direitos em 

condição peculiar de desenvolvimento. Isto significa que cabe ao Estado, a sociedade e 

à família guardá-los de quaisquer situações que envolva risco e violência. 

No artigo 98 do ECA, no qual temos disposto sobre as Medidas Protetivas 

temos:   

As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 

sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 

violados: I- por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II- por 

falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III- em razão de sua 

conduta (BRASIL, 1990, p.20). 

 

Assim, neste artigo temos o reforço da premissa de que é dever do Poder 

Público, sociedade em geral, além da família, assegurar à criança e adolescentes seus 

direitos básicos. E conforme preconiza o ECA, em seu artigo 86: “a política de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto 

articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos municípios” (BRASIL, 1990, p.16). 

Neste sentido, vale ressaltar que: 
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[o Estatuto] colabora, decisivamente, na identificação dos mecanismos 

e exigibilidade dos direitos constitucionais da população infanto-

juvenil. Privilegia-se, nele, um espaço para a denúncia e o 

ressarcimento de qualquer fato que viole os direitos das crianças e 

adolescentes (UBEDA e FERRIANI, 2008, p. 120).  

 

Conforme menciona esses autores, após a denúncia, instaura-se a 

responsabilização legal dos agressores, por meio de ações ou punições legais pelo crime 

cometido. Contudo, o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes 

vão além da responsabilização do agressor, exigindo a garantia de direitos e a 

continuidade de atendimento à vítima, aos familiares e também ao acusado. Assim, cabe 

ao Estado e à sociedade o estabelecimento de instrumentos jurídicos e estruturas 

institucionais que promovam o enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil, com 

objetivo de assegurar às crianças e adolescentes o pleno exercício de seus direitos.  

 O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) 

também é outro instrumento que tem como parâmetros o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a Constituição Federal de 1988. Este se consolida no desenvolvimento da 

política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, integrando o campo da 

política de promoção dos direitos humanos, e reforçando o dever do Estado, da família e 

da sociedade em relação aos direitos da criança e do adolescente (DALBEM e KEIFER, 

2005).  

Conforme enfatiza o ECA, preconiza que a política de atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente se dá por meio de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não-governamentais nas diversas instâncias, assim como também 

ficou explicitado no artigo 1º da Resolução 113/2006, que dispõe sobre os parâmetros 

para a institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente: 

O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 

constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas 

governamentais e da sociedade civil na aplicação de instrumentos 
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normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa 

e controle para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, 

nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal (BRASIL, 2018, 

s.p). 

 

O SGDCA é considerado estratégico, pois prevê a garantia de direitos a partir 

dos três eixos estratégicos que são: defesa, controle da efetivação e promoção dos 

direitos baseadas na efetivação dos instrumentos normativos próprios, especialmente da 

Constituição Federal.  

Cabe ao SGD o papel de (a) potencializar estrategicamente a 

promoção e proteção dos direitos da infância/adolescência, no campo 

de todas as políticas públicas, especialmente no campo das políticas 

sociais e de (b) manter restritamente um tipo especial de atendimento 

direto, emergencial, em linha de “cuidado integrado inicial”, a 

crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou violados 

(“credores de direitos”) ou a adolescentes infratores (“em conflito com 

a lei”). As ações das instâncias públicas governamentais e não 

governamentais, que integram esse Sistema, precisam ser 

alavancadoras e facilitadoras, visando a uma inclusão privilegiada e 

monitorada desse público de credores de direitos e de conflitantes com 

a lei, nos serviços e programas dos órgãos da Administração Pública. 

E, igualmente, alavancadores e facilitadores, visando à facilitação do 

acesso dele à Justiça (NOGUEIRA NETO, 2006b, p. 4). 
 

O eixo denominado de defesa dos direitos baseia-se na premissa de garantia dos 

direitos da criança e do adolescente e na responsabilização pela realização/omissão 

destes, que se fundamenta no acesso à justiça, ou seja, na possibilidade de se recorrer 

aos espaços públicos institucionais e mecanismos jurídicos para assegurar a garantia dos 

direitos. (NOGUEIRA NETO, 2004). 

O eixo de defesa, portanto, é composto basicamente por órgãos do Poder 

Público. Todavia, a atuação da sociedade civil conta com dois espaços importantes: os 

Centros de Defesa e o próprio Conselho Tutelar. Conforme aponta Nogueira Neto 

(2006b), neste eixo, abrange-se os órgãos judiciais (dentre outros, as Varas da Infância e 

da Juventude, Varas Criminais, Tribunais de Justiça), os órgãos público-ministeriais 

(especialmente as Promotorias de Justiça, os Centros de Apoio Operacional, as 

Procuradorias de Justiça, as Corregedorias Gerais do Ministério Publico), os órgãos da 
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defensoria pública e da polícia judiciária (inclusive os da polícia técnica) e os conselhos 

tutelares (enquanto contenciosos administrativos, isto é, não jurisdicionais). 

Já no segundo eixo, Nogueira Neto (2004) enfatiza que o eixo estratégico de 

controle deve se explicitar através de espaços públicos e mecanismos de 

monitoramento, avaliação e correção, ou seja, focando no controle social-difuso - pela 

sociedade civil organizada, especialmente, via seus fóruns, comitês etc; o controle 

institucional, pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente; e, além disso, 

o controle - monitoramento e avaliação, particularmente das ações governamentais e 

não governamentais decorrentes da política de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente, com destaque, na atual conjuntura, ao controle da execução orçamentária.  

O terceiro e último eixo, Eixo da Promoção de Direito, este eixo operacionaliza-

se, mais especificamente, através do desenvolvimento da "política de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios”, prevista no artigo 86 do ECA (BRASIL, 1990, p.16)  

Desta maneira, podemos tomar como principais atores do eixo da promoção: os 

conselhos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente; os 

conselhos setoriais (educação, saúde, assistência social, dentre outros), e as entidades de 

atendimento direto, governamentais e não governamentais. 

Outro instrumento importante para o enfrentamento da violência sexual é o 

Plano Nacional de Enfretamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil que se constitui 

enquanto diretriz nacional no âmbito das políticas de enfrentamento da violência sexual 

contra crianças e adolescentes, e representa um importante instrumento de garantia e 

defesa de direitos de crianças e adolescentes, já que prevê a criação, fortalecimento a 

implementação de um conjunto articulado de ações e metas fundamentais para assegurar 
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a proteção integral à criança e ao adolescente em situação ou risco de violência sexual. 

(BRASIL, 2002). 

Enfatiza-se também os órgãos públicos com olhar constitucional sobre a criança 

e o adolescente que possa contribuir na garantia dos direitos. 

A partir do ECA, foi implementado um sistema de justiça e de 

segurança específico para crianças e adolescentes, com a criação de 

Juizados da Infância e Juventude, bem como Núcleos Especializados 

no Ministério Público e Defensoria, além de delegacias especializadas, 

tanto para atendimento de crianças e adolescentes vítimas quanto 

autores da violência. As delegacias especializadas foram 

determinantes no processo de visibilidade da violência sexual contra 

crianças e adolescentes (BRASIL, 2002). 

 

Como estamos trabalhando nesse capítulo com algumas medidas de 

enfrentamento na violência sexual, com objetivo de conhecer alguns planos, projetos, 

programas e políticas públicas como forma de garantir os direitos de proteção a criança 

e ao adolescente que tiveram seus direitos violados, não podemos deixar de falar da 

Política de Assistência Social que foi aprovada em 2004, na qual prevê a construção e 

implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: I - 

supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 

exigências de rentabilidade econômica; II - universalização dos 

direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas; III - respeito à dignidade 

do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 

qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-

se qualquer comprovação vexatória de necessidade; IV - igualdade de 

direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; V 

- divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 

assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 

dos critérios para sua concessão (BRASIL, 2004). 

 

Tendo em vista a importância da institucionalização da política no ano de 2005, 

a LOAS passou por um processo de atualização a partir da Lei nº 12.435 de seis de 

julho de 2011, na qual tratou de organizar as ações socioassitenciais com base na 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o SUAS (2005) foi criado em 15 de 

julho de 2005 pela Resolução nº 130 do Conselho Nacional de Assistência Social – 
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CNAS, que aprova a Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS, 

sendo gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, 

com vistas à participação e à descentralização político-administrativa.  

A participação da sociedade e a descentralização político-

administrativa que visa, de um lado, otimizar o esforço assistencial 

público e privado sem os tradicionais desperdícios, superposições e 

desvios criminosos de verbas, e, de outro, distribuir o poder 

normativo, fiscalizador e executivo concentrado nos órgãos federais, 

bem como salvaguardar a autonomia das diferentes esferas de governo 

no processamento da política de assistência social, com o controle da 

população (PEREIRA, 1996, p. 108). 

 

Portanto, segundo as referidas legislações, o Estado passa a ser o condutor 

responsável pela Política de Assistência Social, tendo as esferas de governo (Municipal, 

Estadual e Federal) como executoras da rede de proteção social, e os Conselhos da 

referida política como os órgãos participativos e instâncias deliberativas e fiscalizadoras 

de suas ações.  

Tendo em vista o processo de operacionalização dos serviços ofertados pela 

PNAS é necessário o conhecimento acerca da sua organização em seus níveis de 

complexidade, assim temos: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de 

Média e Alta Complexidade.  

A PNAS/2004 estabelece duas referências para o atendimento das famílias e 

indivíduos: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS), universalizando o acesso ao direito. 

Atualmente, o atendimento às crianças e adolescentes que sofrem violência 

intrafamiliar é desenvolvido no âmbito do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS, no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

família e indivíduos (PAEFI). Este serviço está inserido dentro dos Serviços de Proteção 

Especial de Média Complexidade, que visa a intervenção nas famílias em situação de 

violação de direitos, cujos vínculos familiares estão frágeis, mas não rompidos, e que 
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envolvem desde a garantia da sobrevivência até sua inclusão em redes sociais de 

atendimento. (BRASIL, 2009). 

O Serviço de Proteção Social Especial conta ainda com a Alta Complexidade, na 

qual é caracterizada como a última instância da proteção social. Este se configura num 

programa destinado a garantia de proteção a famílias e indivíduos que tiveram seus 

vínculos familiares rompidos ou fragilizados. (BRASIL, 2009). 

Diante do exposto, cabem ao Estado, família e sociedade, no trabalho coletivo 

com envolvimento das demais políticas públicas, na perspectiva da construção e 

consolidação de uma rede de proteção social tendo parceria no órgão Judiciário, Saúde e 

Assistência Social, com vistas a assegurar às crianças e adolescentes o pleno exercício 

de seus direitos. 

Logo, podemos afirmar que o trabalho intersetorial é um prática importante no 

sentido de garantir o direito das crianças e adolescentes que sofrem violência 

intrafamiliar, na medida em que nenhum dispositivo/serviço por si mesmo, tem a 

possibilidade de dar a resposta para uma questão tão complexa. 

Outra dimensão que também precisa ser valorizada é a interdisciplinaridade, dar 

sentido ao trabalho em conjunto é necessário para a atualização constante dos 

profissionais que trabalham com o abuso sexual. A troca de experiências e de 

conhecimentos entre as diversas áreas de saberes garantirá uma melhor atuação dos 

profissionais no combate e no tratamento do envolvidos nos casos de violência sexual, 

em especial a intrafamiliar. 

A superação da violência sexual requer um esforço intenso tanto do Estado 

quanto da Sociedade Civil. Portanto, é papel do Estado criar, ampliar e avaliar serviços 

de atenção a crianças vulneráveis a violência, a sujeitos vitimizados, fiscalizar para que 

sejam cumpridas as leis existentes que garantem os direitos de cidadania, incluindo 
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políticas públicas eficazes que façam o real enfrentamento das expressões da questão 

social. 

 

2.2. NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES                                                                                        

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas para os casos de violação 

aos direitos das crianças e dos adolescentes. Dentre elas, cita a obrigatoriedade da 

notificação dos casos suspeitos e confirmados de violência doméstica ao Conselho 

Tutelar que conforme o artigo 131 do ECA, “é um órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente, definidos nesta lei” (BRASIL, 1990, p.28). 

O Conselho Tutelar tem a função de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente, aplicando medidas especiais de proteção nas hipóteses do 

artigo 98 do ECA mencionado no trabalho. Essas medidas de proteção estão previstas 

no artigo 101 do referido estatuto, com exceção do item VIII que se refere à colocação 

em família substituta.  (PORTO, 1999). 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a 

autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes 

medidas: I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo 

de responsabilidade; II- orientação, apoio e acompanhamento 

temporários; III- matrícula e freqüência obrigatórias em 

estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV – inclusão em 

programa comunitário ou oficial de auxílio á família, á criança e ao 

adolescente; V – requisição de tratamento médico, psicológico ou 

psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VII – abrigo em 

entidade; VIII – colocação em família substituta (BRASIL, 1990, p.20 

e 21). 

 

Segundo Ribeiro, Ferriani e Reis (2008, p. 128), “tais Conselhos possuem como 

funções a defesa e garantia de direitos, tendo o poder de determinar por força da lei as 

ações de atendimento e de responsabilização”. De acordo com o ECA em seu artigo 13 
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(BRASIL, 1990, p.3), a notificação dos casos de violência sexual aos Conselhos 

Tutelares é obrigatória, onde se estabelece um circuito para a proteção das vítimas. 

A notificação é um instrumento duplamente importante no combate à violência, 

pois traz benefícios para os casos individuais e é instrumento de controle 

epidemiológico da violência, ao passo, que uma das vias de tal documento é 

encaminhada para o Conselho Tutelar, de modo que tomem ciência e providência diante 

do caso notificado, e outra para o setor de vigilância epidemiológica das secretarias de 

saúde dos municípios, de modo a serem inseridos no sistema nacional de vigilância de 

agravos em saúde do Ministério da Saúde. 

A notificação da violência contra a criança inaugura, também, um 

processo no interior do qual se desenrolam procedimentos de 

investigação sobre a vida em família, com vistas a subsidiar, se 

necessário, uma futura decisão jurídica. Para além dos reflexos na vida 

familiar, a notificação é um poderoso instrumento de política pública, 

uma vez que ajuda a dimensionar a questão da violência em família, a 

determinar a necessidade de investimentos em núcleos de vigilância e 

assistência, e ainda permite desenvolvimento de pesquisas e o 

conhecimento da dinâmica da violência em família (GONÇALVES; 

FERREIRA, 2002, p.316).  
 

Esse instrumento apesar de ser de notificação compulsória desde a promulgação 

do ECA em 1990, ainda é um tema que é sempre reafirmado, ao passo que apesar do 

país ter avançado na criação de um sistema de notificação deste fenômeno, este não vem 

sendo acompanhado pela notificação cotidiana pelos profissionais da saúde e da 

educação (que são os que são obrigados a notificar conforme o ECA e as portarias 

subsequentes sobre o assunto). Isso traz como consequência uma subnotificação dos 

casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes no país, ao passo que há 

uma invisibilidade do fenômeno, já que os dados que temos não são fidedignos. Essa 

questão traz sérias consequências, já que através desses dados é que se torna possível a 

criação de serviços específicos para atendimento a essas crianças e adolescentes que são 

vitimados. 
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 As crianças e adolescentes são, hoje em dia, as principais vítimas de violência 

sexual intrafamiliar. As violações ocorridas nestas relações entre adulto- 

criança/adolescentes são ações que tratam o ser humano não como sujeito, mas como 

objeto caracterizado pela inércia, pela passividade e pelo silêncio. A fala ou a atividade 

do indivíduo é impedida ou anulada configurando a violência (LIEDKE, 2008). 

Azambuja (2011) pressupõe-se que a violência sexual contra crianças e 

adolescentes é mais frequente do que anunciam os dados estatísticos, graças a um 

silêncio das vítimas (justificada pelo medo e vergonha), de familiares, vizinhos, agentes 

de saúde, educadores, e outros profissionais que ao saberem e não denunciam 

contribuindo para o mascaramento desta realidade. Azambuja (2011, p. 126) aponta a 

inexistência de uma cultura de denúncia do abuso, fragilizando as vítimas e 

contribuindo para a continuidade dos episódios. 

Faleiros (2001) reforça que a violência sexual contra a população infanto-

juvenil, principalmente cometido por familiares ou conhecido, é um espaço de silêncio, 

segredos e sigilos. Pois, algumas famílias não acreditam na violência ocorrida, e que 

mais do que não acreditar na violência, em algumas famílias se estabelecem pactos de 

silêncio, o que não é regra para todas as situações de violência. 

Conseqüentemente tem-se o ocultamento da frequência e da extensão do 

fenômeno da violência sexual, dificultando o estudo, o conhecimento e o enfrentamento 

desta forma de violação de direitos humanos. Devido ao segredo e à negação mantidos 

pela família, muitos casos de violência sexual não têm registro nos sistemas de Saúde 

ou de Justiça, ou são detectados após anos de prática, prejudicando o êxito da 

intervenção. 

Arpini (2008) analisou em seus estudos os problemas relacionados à revelação e 

à notificação e concluiu que o rompimento do silêncio por parte de crianças e 
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adolescentes não é simples, é preciso que elas consigam vencer o medo e a culpa para 

revelar os episódios vividos, especialmente quando os seus agressores são membros de 

sua família. 

A maioria dos casos de violência intrafamiliar acontece dentro de casa e tem 

como principais agressores os pais, mães, padrastos, membros da família extensa ou 

responsáveis, que mantêm com as crianças e adolescentes relações próximas e vínculos 

afetivos pela pessoa que a criança ou adolescente confia. 

Então, fica o questionamento do silenciamento acerca da questão. Num primeiro 

momento este tema é perpassado por um tabu, além disso, é frequente o comportamento 

de descrédito pelo que a criança fala, porque ainda temos no imaginário social a ideia de 

que a criança não sabe o que diz, que criança mente, usa imaginação para tudo. Mas 

será que realmente, a criança não sabe o que diz? 

No caso de crianças, muitas vezes se avalia a faixa etária da idade da criança 

para saber se está ou não dizendo a verdade, até porque criança não tem maturidade para 

falar de experiências sexuais, se a criança relata algo semelhante, deve ser considerado 

o relato e pensado alternativas para o encaminhamento do caso. 

Em relação aos adolescentes, também o seu relato cai em certo descrédito, 

quando as adolescentes sofrem a violência praticada pelos padrastos, e mesmo pelos 

pais biológicos, o seu relato em alguns casos são desqualificados pelas próprias mães, 

que querem preservar a todo custo à relação com seu companheiro e acabam por voltar-

se contra as suas filhas, sobretudo as meninas adolescentes são chamadas de sedutoras e 

assanhadas, se tornem culpadas pelas violências sofridas (ARPINI, 2008). 

Segundo Saffioti (1999, p. 137), a mãe sempre sabe independentemente de seu 

grau de cultura, quando o marido está usando sexualmente a filha. Trata-se, todavia, de 

um conhecimento inconsciente. Ela intui, mas não tem provas. Ela sabe, mas não quer 



33  

saber. O conhecimento está presente, mas, como causa muito sofrimento, é empurrado 

para o inconsciente. 

A criança e o adolescente vitimizada pela violência sexual tem seu contexto 

intensificado pela síndrome do silêncio a ela imposta. Dessa maneira, a única saída para 

a vítima passa a ser “o olhar atento dos profissionais e das pessoas que, de algum modo, 

fazem parte da sua vida fora de casa; crianças e adolescentes costumam pedir socorro 

assim que estabelecem um vínculo de confiança com outro adulto” (MACHADO et al., 

2005, p. 55).  

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente a escola e 

estabelecimentos de saúde tem a função de zelar pela proteção da criança e do 

adolescente que sofre maus tratos ao passo que afirma a notificação compulsória, 

conforme afirma o Artigo 245: 

Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de 

atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de 

comunicar à autoridade competente os casos de que tenha 

conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos 

contra criança ou adolescente (BRASIL, 1990, p. 52).  

 

Conforme o ECA, as notificações devem ser feitas ao Conselho Tutelar. 

Normalmente, os primeiros atendimentos dos casos que chegam aos Conselhos são 

feitos por um conselheiro, pois ele possui atribuição de constatar a denúncia de violação 

de direitos e de encaminhar a aplicação de medidas legais necessárias.  

A partir de sua avaliação preliminar da denúncia, o Conselheiro solicita a 

participação do técnico, os técnicos de nível superior são, na maioria das vezes, 

psicólogos, pedagogos e assistentes sociais e devem atuar levando em conta a 

interdisciplinaridade do atendimento, necessitando o auxilio das demais instituições 

sócio-assistenciais de atendimento à crianças/adolescentes e famílias, podendo citar: 

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Ministério Público, Poder Judiciário, 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Instituições da Política de 
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Educação, Instituições da Política de Saúde, Abrigos, programas e serviços da rede de 

proteção básica, Departamento Municipal de Habitação, programas e serviços da rede 

de proteção especial, e outros profissionais. 

 Destaca-se que no atendimento primário são envolvidas as seguintes instituições 

para fins de acompanhamento em relação à violência: Conselho Tutelar, CREAS, 

Serviço de Saúde (DST/AIDS), Ministério Público, Delegacia de Proteção a Criança e 

Adolescente, Judiciário. 

Como destaca Faleiros (2001), a concepção de atendimento aos sujeitos 

envolvidos numa situação de abuso sexual intrafamiliar deve ultrapassar o atendimento 

emergencial e de redução dos danos sofridos pelas pessoas envolvidas na situação. Deve 

sim prever a mudança nas condições objetivas, culturais e subjetivas que geram, 

mantém ou facilitam a dinâmica e a ameaça abusiva. 

Nesse sentido, as ações de atendimento e a defesa de direitos devem 

possibilitar uma mudança de trajetória de vida dos sujeitos, uma 

mudança das condições objetivas e subjetivas que facilitaram ou 

geraram o abuso sexual, o que implica acesso a todos os direitos 

garantidos no ECA e as políticas sociais de saúde, educação, trabalho, 

renda, assistência a todas as pessoas envolvidas na situação de 

violência sexual notificada, uma mudança nos comportamentos 

permissivos e abusivos, prevenindo- se e evitando a reincidência 

(FALEIROS, 2001, p. 25). 

 

Diante do exposto por Faleiros, observa-se uma realidade desafiadora, para os 

profissionais que atuam na defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O 

trabalho interdisciplinar torna-se um desafio, ao passo que a troca de experiências e de 

conhecimentos entre as diversas áreas de saberes garantirá uma melhor atuação dos 

profissionais no combate e no tratamento do envolvidos nos casos de violência sexual. 

Neste sentido, ressaltamos também a importância do trabalho em rede e também 

dentro de cada um dos dispositivos, de modo que haja um entrosamento dos 

profissionais, para uma melhor análise de seus procedimentos. 
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2.3. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NOS CASOS DE 

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

A demanda da violência sexual contra criança e adolescente exigem dos 

profissionais que atendem esses casos muita reflexão crítica, pesquisa teórica e 

empírica, especialmente em torno da família, da vítima e do abusador. Dentre esses 

profissionais tem os assistentes sociais, para os quais tais casos requer ação consciente, 

reflexiva e com embasamento teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político.  

No exercício profissional do assistente social, o trabalho com famílias configura-

se em desafios que nos impulsiona a buscar conhecimento e a delimitação de novos 

caminhos teórico metodológicos para seu enfrentamento no cotidiano profissional. 

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente, é 

desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir 

propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar 

direitos, a partir de demandas emergentes do cotidiano (IAMAMOTO 

2011, p. 20). 
 

 É, portanto importante o profissional olhar para o usuário com uma visão 

totalizante, visando apreender as inter-relações que fazem parte do processo da demanda 

do mesmo. Isto exige que o profissional articule suas competências teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa para descortinar o que leva o usuário ir 

até a Instituição, entender as demandas implícitas e explícitas levadas por ele.  

 Quando optamos por uma profissão adquirimos deveres e responsabilidades 

profissionais, e nesse contexto temos que aprendermos a agir sem prejudicar os outros, 

sem nos deixar influenciar por nossas crenças e preconceitos. Precisamos propor 

soluções, caminhamos alternativos que estejam respaldados pelo código de ética 

profissional. 
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Para o Serviço Social a discussão ética ganhou proporção a partir da década de 

90 com o aprofundamento filosófico na vertente marxista. Para Barroco (2012) a 

ampliação desses conhecimentos só foi possível pelo pensamento político moderno e 

contemporâneo e pele aproximação da reflexão ética marxista. 

A ética profissional tem função importante, pois compreendemos que a reflexão 

ética transversaliza a prática profissional desde o seu começo. 

 

A reflexão ética é pressuposto para formação/capacitação e o exercício 

profissional; é necessária para o desenvolvimento da realidade, face às 

implicações éticas do agir profissional, aos conflitos éticos presentes 

no agir profissional, aos impasses diante do modo histórico e críticos 

presente no cotidiano profissional, aos impasses diante de escolhas de 

valor, entre outras (BARROCO 2004, p.31). 

 

 Desta forma, a ética profissional é determinada por posicionamentos, ações e 

práticas que devem estar articuladas com atitudes de: competência, sigilo e 

compromisso. Se nossas ações forem construídas conforme os princípios éticos, 

respeitando e valorizando os usuários, não correremos risco de desenvolver no nosso 

cotidiano profissional atitudes consideradas antiéticas. Por isso é importante 

questionarmos para quem são dirigidas as nossas ações e de que forma estamos 

exercendo a nossa prática profissional. 

O exercício profissional dos assistentes Sociais que trabalham com os sujeitos 

que sofrem violência intrafamiliar, reconhecem a violência sexual, assim como as 

demais formas de manifestação da violência, como expressões da questão social e, 

portanto, objeto de seu trabalho profissional. Visam à proteção e garantia dos direitos 

dessa população, que pode ser colocada em ato a partir de um exercício consciente, 

embasado tecnicamente, e eticamente pautado. 

Este fenômeno configura-se como expressão da questão social e torna-se 

demanda para o Serviço Social, necessitando de enfrentamento, intervenção e 

construção de respostas profissionais sustentáveis e transformadoras, utilizando-se de 
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estratégias que visam aos sujeitos sua autonomia, autodesenvolvimento e 

transformações da sua realidade social. 

Pressupõe ao Assistente Social uma intervenção direta com o foco de contribuir 

e garantir direitos sociais através de intervenções profissionais com base na ética e na 

política no campo de direito da infância e juventude e na reconstrução dos vínculos 

familiares e comunitários. Não está interessada no julgamento dos possíveis agressores, 

na culpabilização da família, ou na busca por soluções mais rápidas como o acolhimento 

institucional ou a destituição do poder familiar, mas em buscar estratégias de entender 

os vínculos familiares estabelecidos, as condições socioeconômicas, culturais e políticas 

as quais às famílias e os seus membros estão subjugadas, as normativas legais no que 

tange ao direito da criança e do adolescente, dentre outros aspectos que podem 

influenciar na demanda posta para o profissional. 

O cotidiano do profissional está marcado por um processo de aprendizado com 

embasamento teórico, mas especialmente por conhecimento empírico. Neste sentido, 

seja qual for à estratégia que interrompa a violação de direitos e o ciclo da violência no 

espaço da família precisa ter embasamento teórico/ crítico, conhecimento sócio 

histórico da família. 

O Serviço Social ao longo do tempo foi se transmutando, foi se modificando 

com o movimento da história. A realidade na qual vivemos não é estática e nem imóvel, 

está em constante mudança e é perpassada por contradições. Foi em meio às 

transformações que foram se desenrolando na sociedade que o Serviço Social entendeu 

a necessidade de abandonar as raízes religiosas que marcaram o seu surgimento, e tomar 

uma postura crítica diante da ordem social vigente. 

Assim, o fenômeno da violência sexual configura-se como uma expressão da 

questão social na contemporaneidade, e chega ao Serviço Social na forma de demanda, 
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consequêntemente o profissional faz-se com sua visão crítica da realidade e pautada no 

projeto ético-político um enfrentamento desta demanda na busca da emancipação desses 

sujeitos sociais e na luta por uma sociedade mais justa, ou seja, sem qualquer forma de 

discriminação ou violência. 

Para a intervenção do Serviço Social é necessário ter meios. O Serviço Social é 

fruto de um conjunto de contradição e tem como particularidade, a intervenção nas 

situações de desigualdades sociais que o capitalismo promove, e, portanto, tem uma 

utilidade social, com capacidade de responder as demandas apresentadas. Nesse sentido, 

e sendo a profissão historicamente de natureza interventiva, utiliza de instrumentos para 

conhecer, explicar, propor e implementar iniciativas, para responder as demandas.  

MOTA (2003, p.11) afirma que “a dimensão prático-operativa consiste na capacidade 

de articular objetivamente os meios e os instrumentos de trabalho para materializar os 

objetivos com base nos valores”.  

E Iamamoto enfatiza que tal intervenção traz resultados na vida do usuário: 

Os resultados ou produtos dos processos de trabalho em que 

participam os assistentes sociais situam-se tanto no campo da 

reprodução da força de trabalho, da obtenção das metas de 

produtividade e rentabilidade das empresas, da viabilização de direitos 

e da prestação de serviços públicos de interesse da coletividade, da 

educação sociopolítica, afetando hábitos, modos de pensar, 

comportamentos, prática dos indivíduos sociais em suas múltiplas 

relações e dimensões da vida quotidiana na produção e reprodução 

social, tanto em seus componentes de reiteração do instituído, como 

de criação e re-invenção da vida em sociedade (IAMAMOTO, 2008, 

p.111). 

 

É, portanto importante o profissional olhar para o usuário com uma visão 

totalizante, visando apreender as inter-relações que fazem parte do processo da demanda 

do mesmo. Isto exige que o profissional articule suas competências teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa para descortinar a demanda do usuário 

e garantir que seus direitos violados sejam reconhecidos e efetivados. 
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Nesta perspectiva, vislumbra-se a necessidade de serviços de atendimento 

adequados às crianças e adolescentes vítimas, a fim de que consigam superar os 

traumas/conseqüências decorrentes da violência, e não se tornem propagadoras do 

fenômeno, bem como, da existência de serviços para atendimento aos agressores, de 

maneira com que também se rompa o ciclo da violência. 

Os assistentes sociais precisam estar atentos e ser fomentadores do trabalho 

interdisciplinar e intersetorial em cada um dos serviços que estiverem trabalhando com 

a questão da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, de modo que as 

ações possam ser direcionadas não no sentido de culpabilizar, julgar os agressores e as 

famílias, mas de garantir os direitos dessas crianças e adolescentes, que inclui a 

convivência familiar e comunitária, bem como, da necessidade de se encaminhar todos 

os envolvidos para os órgãos/dispositivos do Sistema de Garantia de Direitos. Há 

também de se questionar que sociedade é essa que vivemos na atualidade que promove 

e naturaliza tanto a violência, e ainda, sendo a violência uma nova roupagem da questão 

social, quais são as possibilidades de enfrentá-la, ao passo que se entende que ela está 

vinculada a essa sociedade capitalista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Caminhando para o encerramento da discussão aqui proposta, ressalta-se mais uma 

vez que o estudo do fenômeno da violência contra crianças e adolescentes é 

multifacetado, e que se manifesta, portanto, de diversas formas, pois vislumbra as 

dimensões socioeconômicas, culturais e históricas que perpassam a temática.  

Além disso, não se trata de um tema eximido de controvérsias, conflitos, estigmas, 

pelo contrário, requer um certo distanciamento na discussão do mesmo, já que envolve 

uma temática que causa uma indignação por estar relacionada a sujeitos que são vistos 

como pessoas em desenvolvimento. 

Tal complexidade acaba por demandar uma intervenção ética, técnica e 

comprometida por todos aqueles profissionais dos serviços e órgãos que estão 

envolvidos, que se distanciem dos julgamentos morais, ou preconceitos, para avançar no 

sentido da garantia dos direitos das crianças e adolescentes, mas também dos seus 

familiares. 

Salienta-se que os serviços de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de 

violência sexual devem centrar suas ações na família, considerando as novas 

configurações assumidas por esta e principalmente as dificuldades e vulnerabilidades 

que permeiam o seu cotidiano marcado por profundas desigualdades, para que de fato 

possam cumprir sua função de proteção dos seus membros.  

Atualmente, entendendo que a garantia dos direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes está diretamente relacionada às condições de existência de sua família e ao 

contexto social em que a mesma está inserida. O Estado precisa dá suporte às famílias 

para garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. 
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Não se trata de conceber um modelo ideal de família, mas sim de enfatizar a 

capacidade que a mesma tem de exercer a função de proteção e socialização de suas 

crianças e adolescentes. A partir disso, as políticas, programas, projetos e serviços 

continuados devem ser destinados à família como um todo, levando em conta o seu 

contexto e sua realidade.  

Pontua-se que o rompimento da violência contra crianças e adolescentes não é um 

processo de fácil resolução e que apresenta resultados imediatos. Diante disso, os 

serviços existem que atendem a tal público precisam ser fortalecidos e políticas públicas 

devem ser implementadas a fim de garantir os direitos humanos e sociais, seja de 

crianças e adolescentes, como de suas famílias, com o intuito de romper as situações de 

violência por elas vivenciadas. 

Isso se faz necessário posto que  apesar de termos muitos avanços na garantia dos 

direitos sociais e relativos aos direitos da criança e do adolescente, o que legalmente foi 

possível a partir da Constituição Federal de 1988 e mais especificamente com a criação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, as ações tanto do Estado como da 

sociedade civil tem sido incapazes de impedir a reprodução do ciclo da violência sexual. 

Sabemos que, uma legislação atualizada é um passo fundamental, mas não 

suficiente. Mas, entendemos que mesmo diante desta realidade e de todas estas 

limitações, sejam elas sociais, institucionais ou profissionais, ainda existe um caminho 

possível, e cabe também a nós assistentes Sociais, indicar novos rumos que de fato 

contribuam para a geração de um processo de minimização dos casos e um melhor 

acompanhamento dos existentes. 

Enfatiza-se, que o trabalho do Assistente Social não se restringe apenas a vitima, 

mas também a família e ao agressor, a este é necessário conceber suporte social para 

que possamos influenciar, mesmo que minimamente para que esse fenômeno da 
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violência se reproduza,  encaminhando o agressor para tratamentos que se fizerem 

necessários e os incluindo nos atendimentos nos serviços de atendimento a família que 

vivenciam situações de violência sexual. 

Por fim, precisa-se valorizar a importância do trabalho interdisciplinar e inter-

setorial diante dos casos de violência sexual intrafamiliar, já que nenhum profissional 

ou serviço tem condições de isoladamente das respostas qualificadas a um tema que é 

tão complexo. Apenas dessa maneira, poderemos caminhar no sentido da garantia de 

fato dos direitos das crianças e adolescentes enquanto sujeito de direitos. 
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