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RESUMO 

 
Neste trabalho abordamos o conceito de família fazendo um breve histórico, tratando 
da passagem do matriarcado para o patriarcado e seu significado para compreender 
o atual modelo de família monogâmica e suas diversas funções na 
contemporaneidade. Abordamos também a questão social como desdobramentos da 
relação capital/trabalho, suas formas de enfrentamento pelo Estado como condutor 
das políticas sociais, e os impactos da reestruturação produtiva nas relações sociais. 
Abordamos ainda o conceito de adolescência, suas vulnerabilidades e como a 
violência afeta negativamente a vida dos adolescentes. A violência sexual 
intrafamiliar é um problema de difícil solução, principalmente, quando afeta as 
crianças e os adolescentes, pois, representa uma relação desigual de poder. O 
objetivo deste trabalho é conhecer um pouco mais a realidade dos adolescentes 
vítimas deste tipo de violência, que já foram acompanhados ou ainda estão em 
acompanhamento, no ambulatório de saúde mental de crianças e adolescentes do 
município de Rio das Ostras. 
 
Palavras-chave: adolescentes, família, questão social, violência e saúde pública. 

 



 
 

ABSTRACT 

  
In this work we approach the concept of family making a brief history, dealing with 
the passage from matriarchy to patriarchy and its meaning to understand the current 
monogamous family model and its various functions in the contemporary world. We 
also address the social issue as unfolding of the capital / labor relationship, its forms 
of confrontation by the State as the driver of social policies, and the impacts of 
productive restructuring on social relations. We also address the concept of 
adolescence , its vulnerabilities and how to violence negatively affects the lives of 
adolescents. The intra - family sexual violence is a difficult problem, especially when 
it affects children and adolescents, therefore, is an unequal power relationship. The 
objective of this study is to know a little more about the reality of adolescents victims 
of this type of violence, who have been followed or are still in follow-up, in the mental 
health outpatient clinic of children and adolescents of the municipality of Rio das 
Ostras. 
 
Keywords: adolescents, family, social issue, violence and public health. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Neste trabalho abordaremos a violência sexual intrafamiliar contra 

adolescentes como uma das expressões da questão social na 

contemporaneidade e da desigual relação de poder na sociedade capitalista-

patriarcal, bem como um problema de saúde pública que atinge principalmente 

as crianças e os adolescentes.  

Para isso, foi realizado uma pesquisa bibliográfica e documental sobre 

os adolescentes na faixa etária entre 12 e 18 anos que sofreram este tipo de 

violência e que estão ou já estiveram em acompanhamento no Ambulatório de 

Saúde Mental de Criança e Adolescente no município de Rio das Ostras nos 

anos de 2017 e 2018.  

O interesse nesse tema é fruto dos meus dois anos de estágio na 

política de saúde, sendo o primeiro ano no Núcleo de Atenção às Violências – 

NAVI e o segundo no Ambulatório de Saúde Mental de Criança e Adolescente. 

No último ano acompanhei de perto a realidade dos adolescentes que fazem 

acompanhamento no ambulatório de saúde mental, pois no NAVI o trabalho 

desenvolvido era junto à gestão, não sendo possível acompanhar os 

assistentes sociais em atendimento.  

As discussões de casos com os profissionais da equipe sobre a 

realidade de violência perpetrada contra as crianças e os adolescentes foi o 

principal motivador para elaboração desta pesquisa. 

Este trabalho será estruturado em três capítulos. O capítulo I vai abordar 

o conceito de família e suas diversas formações ao longo da história, a 

passagem do matriarcado para o patriarcado até a família contemporânea, 

representada pelo modelo de família monogâmica. Abordaremos também a 

questão social, que se refere aos desdobramentos do conflito capital x trabalho 

na sociedade capitalista e as múltiplas formas de enfrentamento pelo Estado e 

pelas classes sociais. Desta forma, problematizaremos o papel do estado como 

condutor das políticas públicas e sua crescente precarização no bojo da 

reestruturação produtiva. 

O capítulo II irá abordar o conceito da violência enquanto uma das 

expressões da questão social movida pela desigual relação de poder entre as 
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classes na sociedade. Debateremos também o conceito de adolescência, seus 

marcos legais como o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, e a 

Doutrina da Proteção Integral, reconhecendo esta população como sujeitos de 

direitos.  

Contudo, será abordado também as condições de vulnerabilidade social 

e violações de direitos que afeta negativamente o desenvolvimento infanto-

juvenil. 

No capítulo III iremos abordar a violência sexual intrafamiliar na 

adolescência. Com isso, apresentaremos uma pesquisa realizada com oito 

prontuários de adolescentes com idade entre 12 e 18 anos que sofreram este 

tipo de violência no município de Rio das Ostras entre os anos de 2017 e 2018, 

e que foram ou são acompanhados no Ambulatório de Saúde Mental de 

Criança e Adolescente.  
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1. FAMÍLIA E QUESTÃO SOCIAL 

 
 
Neste capítulo abordaremos as constituições familiares ao longo da 

história, o que nos permite perceber que a família é uma criação humana 

mutável, que vai se modificando e se adequando ao contexto histórico e social 

vigente.  Trataremos também da passagem do matriarcado para o patriarcado 

e seu significado para compreender o atual modelo de família monogâmica e 

suas diversas funções na contemporaneidade. Além disso, será discutido a 

necessária desnaturalização e desuniversalização das estruturas familiares, 

bem como suas modificações atuais. 

Abordaremos também a questão social como desdobramentos da 

relação capital/trabalho, suas formas de enfrentamento pelo Estado como 

condutor das políticas sociais, e os impactos da reestruturação produtiva nas 

relações sociais. Esta representa um conjunto de mudança política e 

econômica organizada pelo Estado e pelos setores dominantes, como resposta 

à crise produtiva que se iniciou na década de 70.  

Tais transformações impactam diretamente nas relações entre as 

classes, na produção das múltiplas expressões da questão social e na 

organização dos padrões de proteção social viabilizados pelo Estado. 

Importante ressaltar, com base nos autores estudados, que a questão 

social é o objeto sócio histórico da profissão de Serviço Social, como uma 

especialização do trabalho coletivo inscrita na divisão social e técnica do 

trabalho. 

 

1.1 Família – Um breve histórico 

 
 
Com base nos estudos de Engels (2005), Sarti (2007), Bruschini (2000), 

Cavalcanti e Schenker (2009), dentre outros autores, percebemos que a família 

é uma criação humana mutável, ou seja, “pode adquirir inúmeras 

representações, de acordo com a cultura e o momento sócio histórico em que 

se insere” (Ibid, p. 58); e que a sua história não é linear e muito menos 

homogênea.  
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Desta forma, o presente estudo busca considerar o desenvolvimento das 

estruturas familiares ao longo da história, desde as comunidades primitivas até 

os dias de hoje, onde a família contemporânea está baseada no modelo de 

família monogâmica. Podemos afirmar  , segundo Engels (2005, p. 91), que “a 

família é produto do sistema social e refletirá o estado de cultura desse 

sistema”. 

Baseado nas pesquisas de Marx sobre o trabalho de Lewis Henry 

Morgan – “A Sociedade Antiga” (1871) – Engels (2005) demonstra que a pré-

história da humanidade foi constituída por três épocas principais (o estado 

selvagem, a barbárie e a civilização) e em cada uma delas se desenvolveu um 

modelo familiar correspondente. Essa divisão baseia-se nos progressos 

alcançados pelos homens na produção dos meios de existência, visto que, na 

visão de Morgan (1871, apud  ENGELS, 2005, p. 21-22), as habilidades 

desenvolvidas na produção demonstravam “o grau de superioridade e domínio 

do homem sobre a natureza: o homem é, de todos os seres, o único que logrou 

um domínio quase absoluto da produção de alimentos”. 

Esse domínio está ligado à capacidade teleológica que somente o 

homem possui de planejar a sua ação do início ao fim, antevendo a forma e a 

finalidade que deseja dar ao produto do seu trabalho, o que também o orienta a 

escolher e fabricar os instrumentos para produzi-lo, configurando ao trabalho 

um sentido ontológico e fundante do ser social.  

É a partir do trabalho que o homem transforma a natureza para 

satisfazer suas necessidades, transformando a si mesmo e sua própria 

realidade (MARX, 2003). Conforme a visão materialista dele e de Marx, Engels 

(2005, p. 2) afirma que a produção e a reprodução da vida imediata possui um 

lugar central na história da humanidade, e que existem dois tipos de produção: 

o trabalho e a família. De acordo com o autor: 

 
 

A ordem social em que vivem os homens de determinada época ou 
determinado país está condicionada por essas duas espécies de 
produção: pelo grau de desenvolvimento do trabalho, de um lado, e 
da família, de outro. Quanto menos desenvolvido é o trabalho, mais 
restrita é a quantidade de seus produtos e, por consequência, a 
riqueza da sociedade; com tanto maior força se manifesta a influência 
dominante dos laços de parentesco sobre o regime social (Ibid, p. 2-
3). 
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Ainda com base em Morgan, Engels (2005) estudou no período de 

estado selvagem um sistema de parentesco que apresentava uma espécie de 

matrimônio diferente: o matrimônio por grupo, ou casamento grupal. Ele 

também estudou a família consanguínea, que representa o estágio inicial da 

história das diferentes estruturas familiares, e seu desenvolvimento para o 

modelo de família punaluana, depois sindiásmica (ou pré-monogâmica), até o 

atual modelo de família monogâmica.  

Isso demonstra a evolução dessas estruturas familiares ao longo da 

história correlato ao desenvolvimento dos meios de produção. 

 
 

Como vimos, há três formas principais de matrimônio, que 
correspondem aproximadamente aos três estágios fundamentais da 
evolução humana. Ao estado selvagem corresponde o matrimônio por 
grupos, à barbárie, o matrimônio sindiásmico, e à civilização 
corresponde a monogamia” (ENGELS, 2005, p. 81). 

 
 

Até o surgimento da monogamia a sociedade era matrilinear, ou seja, o 

direito materno sobre a herança prevalecia na acumulação de riquezas que 

pertencia as gens femininas, visto a impossibilidade de se estabelecer a 

paternidade (ENGELS, 2005). Nesse sistema matriarcal as mulheres eram 

respeitadas e somente a sua linhagem era reconhecida para estabelecer a 

descendência. 

Com o desenvolvimento dos meios de produção e o aumento da 

produtividade do trabalho os homens passaram a acumular mais riquezas e 

poder, pois cabia a ele procurar os instrumentos necessários ao seu trabalho. 

Assim, o homem passou a ser proprietário deste acúmulo de riquezas, 

modificando a ordem da herança a favor de seus descendentes, que passam a 

ser reconhecidos pelo direito paterno com o advento do matrimônio por pares 

(ENGELS, 2005, p.59). Desta forma se desenvolve o modelo de família 

monogâmica, com o declínio do poder materno e o predomínio do homem com 

sua paternidade “inquestionável”, estabelecendo definitivamente o sistema 

patriarcal. 

Com base no autor podemos afirmar que no patriarcado os homens 

detinham maior autoridade e domínio sobre as mulheres, e seu papel na família 

monogâmica ficou restrito aos cuidados domésticos e à criação dos filhos. 

Conforme Engels (2005, p. 70), a monogamia não aparece na história como 
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uma reconciliação entre o homem e a mulher, “pelo contrário, ela surge sob a 

forma de escravização de um sexo pelo outro, como proclamação de um 

conflito entre os sexos”. O autor cita uma frase do livro escrito com Marx – “A 

Ideologia Alemã” – onde revela que “A primeira divisão do trabalho é a que se 

fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos” (ENGELS; MARX, 

1926, apud ENGELS, 2005, p.70). 

 
 

À medida que as riquezas iam aumentando, o homem desfrutava de 
uma posição mais importante do que a mulher na família e ele passou 
a modificar em proveito dos filhos, a ordem da herança estabelecida. 
O direito materno foi então abolido, o que, segundo Engels, foi uma 
das mais profundas revoluções que a humanidade já conheceu.  O 
desmoronamento do direito materno e a passagem para o patriarcado 
foi, segundo ele, a grande derrota histórica do sexo feminino em todo 
o mundo. A família monogâmica foi uma forma de família que se 
baseou em condições econômicas (Bruschini, 2000, p. 57). 

 
 

Para Engels (2005, p.60), o patriarcado representou uma grande 

revolução que ocorreu no estágio da civilização, junto com o surgimento da 

propriedade privada, do Estado e da família monogâmica.  

Com base nos estudos de Sarti (1992, p.70) podemos afirmar que uma 

das principais contribuições da Antropologia no estudo da família foi a 

discussão do parentesco, afirmando sua diferença essencial com as estruturas 

familiares, “onde a família é um grupo social concreto e o parentesco é uma 

abstração, é uma estrutura formal”. Contudo, ambos tratam dos fatos básicos 

da vida: nascimento, acasalamento e morte (Ibid). De acordo com a autora, 

qualquer sociedade pode se formar a partir desses sistemas de parentesco, 

constituídos pelas relações de descendência, consanguinidade e afinidade. 

 
 

Os sistemas de parentesco são, do ponto de vista antropológico, 
considerados como estruturas formais, que resultam da combinação 
de três tipos de relações básicas: a) a relação de descendência, que 
é a relação entre pai e filho e mãe e filho; b) a relação de 
consanguinidade, que é a relação entre irmãos e c) a relação de 
afinidade ou seja, a que se dá através do casamento, pela aliança. 
Essas três relações são básicas e o estudo do parentesco é o estudo 
de sua combinação. Essas relações são a estrutura formal universal, 
qualquer sociedade forma-se pela combinação dessas três relações. 
A variabilidade está em como se faz essa combinação (SARTI, 1992, 
p. 71).  
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A antropologia também tem contribuído para a “desnaturalização” e a 

“desuniversalização” da família ao demonstrar que nem sempre o grupo 

conjugal foi a representação básica do modelo de família. Quando falamos de 

família temos que levar em conta todo o contexto histórico e todas as 

mudanças ocorridas na sociedade em que ela está inserida. Sobre essa 

“desnaturalização” e “desuniversalização” dos modelos familiares, Bruschini 

(2000, p. 50-51) discute que elas se relacionam à característica de 

“mutabilidade” da família, visto que, ao longo dos séculos, ela foi se 

transformando, sendo impossível determinarmos um modelo natural e universal 

de família. Na visão da autora, se existisse um “grupo natural”, no máximo ele 

poderia ser representado pela mulher e sua descendência. 

Os estudos sobre família revelam que existe uma diversidade de 

conceitos referentes a este tema. Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002, 

p. 13) a família é definida como um grupo de pessoas que possuem vínculos 

afetivos, de consanguinidade ou de convivência. Também pode ser 

considerada como o primeiro núcleo de socialização dos indivíduos; quem 

primeiro transmite os valores, usos e costumes que irão formar as 

personalidades e a bagagem emocional das pessoas. “A dinâmica e a 

organização das famílias baseiam-se na distribuição dos afetos, criando, no 

espaço doméstico, um complexo dinamismo de competições” (Ibid). 

Para Bruschini (1989, p. 13),  

 
 
A família é um conjunto de pessoas ligadas por laços de sangue, 
parentesco ou dependência, que estabelecem entre si relações de 
solidariedade e tensão, conflito e afeto. Não se trata de um grupo 
“harmonioso e sereno” voltado para a satisfação de necessidades 
econômicas, mas sim de uma unidade composta de indivíduos de 
sexos, idades e posições diversificadas, que vivenciam um constante 
jogo de poder que se cristaliza na distribuição de direitos e deveres. 

 
 

De acordo com a autora, a família possui diversas funções, a 

econômica, a socializadora e a reprodução ideológica. Estas funções foram se 

transformando ao longo da história, como a função econômica que com a 

chegada do capitalismo e da industrialização, passou a separar a unidade de 

produção da unidade doméstica. Assim, o papel da mulher ficou restrito ao lar e 

a atividades sem remuneração, enquanto o homem desempenhava o trabalho 

produtivo, recebendo uma remuneração pela venda da sua força de trabalho. A 
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função socializadora, como o próprio nome já diz, tem a finalidade de formar a 

personalidade dos seus indivíduos e promover a socialização das crianças, 

transmitindo também a ideologia dominante (BRUSCHINI, 2000, p. 66).  

Cavalcanti e Schenker (2009) apresentam uma visão histórica da família 

brasileira citando duas obras de referência quando o tema é a formação social 

brasileira. São elas Casa-Grande &Senzala de Gilberto Freyre (1994), e Raízes 

do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda (1997). Ambos autores revelam o 

papel central da família patriarcal em todo o período colonial, estabelecendo 

valores que marcaram a construção de nossa identidade nacional. Podemos 

afirmar, com base nesses autores, que desde o período colonial a família 

tradicional monogâmica foi a principal referência ao longo da história.  

A família, no dizer de Gilberto Freyre (1994 apud CAVALCANTI; 

SCHENKER, 2009, p.59), foi o grande fator colonizador no Brasil, mais 

poderoso do que as forças econômicas ou políticas. Nesse contexto o 

patriarcalismo é visto como o fio condutor para se pensar a modernidade na 

sociedade brasileira e compreender as mudanças e os valores enraizados.  

Bruschini (2000, p. 67) tem uma visão mais realista e menos romântica 

do que Gilberto Freyre com relação à base da família brasileira; critica o 

domínio português na Colônia e cita a destruição das formas familiares 

indígenas e dos escravos africanos trazidos pelos portugueses. Segundo ela, a 

família do Brasil Colonial, que tinha como base o modelo de família patriarcal, 

era uma organização fundamental que desempenhava as funções econômicas 

e políticas. 

A autora Mariza Corrêa (1994 apud CAVALCANTI; SCHENKER, 2009) 

reconhece a importância e a existência da família patriarcal brasileira, mas 

diverge de Gilberto Freyre e Antônio Candido na ideia de homogeneidade nas 

estruturas familiares. A visão dela é totalmente contrária à dos autores, 

chamando atenção para a heterogeneidade dos sistemas familiares existentes, 

com suas diversas configurações que aponta para “a diversidade regional dos 

diferentes Brasis” (CAVALCANTI; SCHENKER, 2009, p. 60). 

 
 

Na visão de Gilberto Freyre (1994) e Antônio Candido (1951), o 
modelo harmônico e generalizado da família patriarcal extensa teria 
evoluído para a “família conjugal, nuclear e moderna”. “A família 
extensa” era uma organização com predominância do chefe da 
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família e uma economia dependente do trabalho escravo; um tipo de 
organização social no qual a família era, necessariamente, o grupo 
dominante no processo de socialização e integração dos indivíduos, 
um grupo em que as distâncias entre os familiares eram bem 
marcadas e reguladas por uma hierarquia. Marido e mulher 
comandavam duas diferentes esferas de poder – ele fora de casa e 
ela dentro, mantendo os princípios da organização patriarcal. Os 
casamentos eram, geralmente, contratados de forma endogâmica 
para preservar os próprios grupos familiares. Candido aponta uma 
segunda porção da sociedade colonial: os “não-familiares”, 
compostos por uma massa de pessoas socialmente degradadas que 
cresce fora dos grupos familiares, sem normas regulares de conduta 
(Ibid, p. 59). 

 
 

Existem diversas estruturas familiares que vão se modificando ao longo 

da história, apesar do patriarcado e da monogamia serem a base da família 

contemporânea em quase todo os países. Atualmente as principais estruturas 

existentes são a família nuclear, a família extensa e a família mista. Segundo 

Cavalcanti e Schenker (2009, p. 60): 

 
 
Existem diferentes estruturas familiares como: a) Família nuclear – 
Constitui-se de duas gerações: os pais (marido e esposa) e os filhos. 
b) família extensa – Compõe-se da família nuclear e dos membros da 
família de origem (avós, tios e primos). c) Família mista – Inclui 
parentes e amigos. Existem também diferentes tipos de família na 
sociedade ocidental: a) Família monoparental – Gerida por somente 
um dos pais. b) Família tradicional – Pais que se casaram uma vez e 
moram junto com os filhos. c) Família reconstituída – Pais que se 
separaram, recasaram e constituíram novas uniões nucleares. d) 
Família homoafetiva – Casal homossexual que tem o afeto como 
elemento norteador. 

 
 

De acordo com Sarti (2008, p. 25), a família contemporânea possui 

grande elasticidade devido as mudanças que vem ocorrendo ao longo da 

história, criando diversos tipos de arranjos familiares, o que impossibilita a 

definição de um modelo “adequado” de família, como o crescimento das 

famílias chefiadas por mulheres.  

Com isso, para a autora, algumas questões ficam sem resposta: “quem 

são os parceiros? que família criaram? como delimitar a família se as relações 

entre pais e filhos cada vez menos se resumem ao núcleo conjugal?” (Ibid). 

Para falarmos de família no século XXI, temos que levar em conta todas 

as mudanças ocorridas ao longo da história, como por exemplo: a pílula 

anticoncepcional, a entrada da mulher no mercado de trabalho, as novas 

tecnologias de reprodução, etc. Todos esses fatos interferiram na relação 
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familiar e foram causando mudanças na família brasileira. Bruschini (2000, p. 

69) comenta que as mudanças ocorridas no século XIX, como a urbanização, o 

início da industrialização, a abolição da escravatura e a imigração, também 

causaram transformações na família brasileira.  

 
 

As complexas e rápidas transformações políticas, econômicas e 
sociais, ocorridas nas últimas décadas, coincidem com mudanças 
significativas na dinâmica da vida familiar. Indicadores globais destas 
mudanças têm mostrado que a família de hoje é bem diferente de 
anos atrás; não segue os mesmos valores e busca outros referenciais 
no âmbito das relações familiares. [...] No entanto, há algo que, em 
essência não mudou: a família se transforma, mas o ser humano 
continua a depositar nela a base de sua segurança (RIZZINI, 2002, p. 
2). 
 
 

Com isso, podemos apontar que é no interior das famílias que se 

manifestam as diversas expressões de desigualdade social existentes na 

atualidade da sociabilidade capitalista, como a pobreza, o desemprego, a 

precarização da força de trabalho e os retrocessos nos direitos trabalhistas e 

sociais. Esta e outras realidades que vêm ocorrendo no cenário das famílias 

brasileiras revelam que é no seu cotidiano que diversas expressões da questão 

social vão se desenvolver.  

 
 

1.2 Questão Social e suas formas de enfrentamento 

 
 

De acordo com os estudos de Netto (2006) e Iamamoto (2008) podemos 

afirmar que a questão social é o conjunto das expressões que explicam as 

desigualdades entre as classes sociais que compõem esta sociedade.  

Gestada no modo de produção capitalista, a questão social é fruto da 

acumulação de capital e da concentração da riqueza socialmente produzida, 

das relações de trabalho e exploração, e do aumento da pobreza de parcela 

significativa da sociedade excluída do acesso à riqueza social, enfim, 

desdobramentos do conflito entre capital e trabalho e suas contradições 

inerentes ao capitalismo.  

Conforme Iamamoto (2008a, p. 119): 
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A “questão social” é indissociável da sociedade capitalista fundada na 
exploração do trabalho, que a reproduz ampliadamente. Ela envolve 
uma arena de lutas políticas e culturais contra as desigualdades 
socialmente produzidas. Suas expressões condensam múltiplas 
desigualdades, mediadas por disparidades nas relações de gênero, 
características étnico-raciais e formações regionais, colocando em 
causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da 
civilização. 
 

 

Podemos afirmar que uma das primeiras expressões da questão social 

ocorreu no século XIX representada pela luta do proletariado inglês objetivando 

uma jornada de trabalho mais justa, melhores condições de trabalho e aumento 

dos salários. Por isso, Netto (2006, p. 154-155) afirma que a designação do 

pauperismo pela expressão “questão social” só aconteceu porque os 

pauperizados ameaçaram desmoronar a ordem burguesa com sua insatisfação 

e seu protesto. 

 
 
Foram as lutas sociais que, rompendo o domínio do privado nas 
relações entre capital e trabalho, extrapolaram a “questão social” para 
a esfera pública. Elas passam a exigir a interferência do Estado no 
reconhecimento e a legalização de direitos e deveres dos sujeitos 
sociais envolvidos, consubstanciados nas políticas e serviços sociais 
(IAMAMOTO, 2008a, p. 120). 
 

Essas lutas representaram as reivindicações concretas por espaços 

democráticos e pelo seu reconhecimento como classe. Portanto, é preciso 

considerar também as lutas dos trabalhadores em resposta às desigualdades 

produzidas pelo capitalismo, ou seja, a questão social como desdobramentos 

sócio-políticos das lutas travadas entre as classes sociais que compõe a 

sociabilidade moderna.  

Segundo Netto (2006, p. 152-153), “a expressão ‘questão social’ tem 

história recente, seu emprego data de cerca de cento e setenta anos”. De 

acordo com o autor, surge no início do século XIX para designar o novo 

fenômeno do pauperismo que se apresentava na Europa Ocidental após a 

instauração do modo de produção capitalista em sua fase industrial-

concorrencial. Tratava-se das condições de profunda pobreza e miserabilidade 

da população trabalhadora da época.  

 
 

A expressão surge para dar conta do fenômeno mais evidente da 
história da Europa Ocidental que experimentava os impactos da 
primeira onda industrializante, iniciada na Inglaterra no século XVIII: 
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trata-se do fenômeno do pauperismo. Com efeito, a pauperização 
(neste caso, absoluta) massiva da população trabalhadora constituiu 
o aspecto mais imediato da instauração do capitalismo em seu 
estágio industrial-concorrencial (Ibid). 

 
 

O pauperismo é a miséria socialmente produzida e historicamente 

determinada. Se antes a pobreza e a miséria eram predominantes por conta da 

escassez da produção, a partir do capitalismo – com a produção em grande 

escala – o cenário era outro, já que passou a existir o excesso de produção 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p. 52). Isto é, existia alimento, mas não havia 

distribuição para todas as camadas da sociedade, só era possível adquiri-lo 

pela troca e venda da força de trabalho. Conforme explica Netto (2006, p. 153), 

“era radicalmente nova a dinâmica da pobreza que então se generalizava” 

(grifos do autor), assim como as novas relações que a produziam. Segundo 

ele: 

 
 

Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão 
direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas. 
Tanto mais a sociedade se revelava capaz de progressivamente 
produzir mais bens e serviços, tanto mais aumentava o contingente 
de seus membros que, além de não terem acesso efetivo a tais bens 
e serviços, viam-se despossuídos das condições materiais de vida de 
que dispunham anteriormente. Se, nas formas de sociedade 
precedentes à sociedade burguesa, a pobreza estava ligada a um 
quadro geral de escassez (quadro em larguíssima medida 
determinado pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas 
materiais e sociais), agora ela se mostrava conectada a um quadro 
geral tendente a reduzir com força a situação de escassez (NETTO, 
2006, p. 153-154). 
 
 

A história do capitalismo está ligada diretamente ao advento da indústria 

pesada que criou suas bases tecnológicas. Estas fizeram os trabalhadores 

trabalharem mais em menos tempo, e mais rápido. Porém, a maior parte do 

que era produzido por eles não ficava em seu poder, pelo contrário, eles 

ficavam com a menor parte da riqueza produzida e muitas vezes mal recebiam 

para garantir o seu sustento e o de sua família. Essa relação proporcionou a 

elevação da composição orgânica do capital, gerando a superprodução 

(aumento gigantesco da capacidade produtiva ociosa) e consequentemente a 

superacumulação.  

A composição orgânica do capital é formada pelo trabalho vivo (força de 

trabalho ou capital variável) e pelo trabalho morto ou capital constante 
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(trabalhos passados corporificados em máquinas, ferramentas ou utensílios). O 

aumento do trabalho morto em detrimento do trabalho vivo causa a elevação 

da composição orgânica do capital (BEHRING-BOSCHETTI, 2009, p. 52-53). 

Podemos afirmar com base nos autores estudados que a elevação da 

composição orgânica do capital é uma tendência do capitalismo, que gera a 

superprodução em virtude do aumento gigantesco da capacidade produtiva.  

Com a redução das horas de trabalho e a sua intensificação mediante a 

introdução de inovações tecnológicas, o capitalismo tornou-se um modo de 

produção mais dinâmico, possibilitando o aumento da sua produção sem 

aumentar o salário do operário na mesma proporção, acumulando, desta 

forma, o excedente através da intensificação do trabalho com o auxílio de 

máquinas (MARX, 1994, p. 103-104). 

Desta forma, a acumulação de capital é a finalidade suprema do modo 

capitalista de produção. Ela é gerada através da exploração da força de 

trabalho pela extração da mais valia. Podemos afirmar com isso que a mais 

valia nada mais é que a base de lucro do sistema capitalista, calculada pela 

diferença entre o tempo de trabalho socialmente produzido e pago aos 

trabalhadores e o excedente apropriado pelos donos dos meios de produção 

(MARX, 1983, p. 191). 

Para Marx (1994), a mais valia é dividida em absoluta e relativa. A mais 

valia absoluta é efetivada quando se intensifica o ritmo de trabalho dos 

operários, podendo levar ao aumento da jornada de trabalho em números 

absolutos. A mais valia relativa é efetivada com a introdução de inovações 

tecnológicas, reduzindo o valor da força de trabalho. Essa redução ocorre 

porque, com a máquina, o trabalhador levar menos tempo para produzir o valor 

equivalente ao seu salário. A diminuição do custo de reposição da força de 

trabalho (salário) gera o aumento da mais valia relativa. Sendo a mais valia a 

fonte de acumulação e ampliação da produção, os capitalistas a intensificam a 

partir da incorporação de novas técnicas e novas forças produtivas, além de 

transferirem investimentos de um ramo para o outro. 

A partir desta compreensão dada pela crítica à economia política de 

Marx, Behring (2009, p. 5) afirma que 
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[...] é correto afirmar que a tradição marxista empreende, desde Marx 
e Engels até os dias de hoje, um esforço explicativo acerca da 
questão social, considerando que está subjacente às suas 
manifestações concretas o processo de acumulação do capital, 
produzido e reproduzido com a operação da lei do valor, cuja 
contraface é a subsunção do trabalho pelo capital, a desigualdade 
social, o crescimento da pauperização absoluta e relativa e a luta de 
classes. A questão social, nessa perspectiva, é expressão das 
contradições inerentes ao capitalismo que, ao constituir o trabalho 
vivo como única fonte de valor, e, ao mesmo tempo, reduzi-lo 
progressivamente em decorrência da elevação da composição 
orgânica do capital – o que implica num predomínio do trabalho morto 
(capital constante) sobre o trabalho vivo (capital variável) – promove a 
expansão do exército industrial de reserva (ou superpopulação 
relativa) em larga escala. 
 
 

Com o crescimento do movimento operário a classe dominante foi 

obrigada a reconhecer direitos de cidadania política e social cada vez maiores 

para a classe trabalhadora, é quando as políticas sociais começaram a ser 

implantadas pelo Estado (BEHRING - BOSCHETTI, 2008, p.67). Podemos 

afirmar que a classe operária, através de suas lutas, conseguiu que o Estado 

implantasse as políticas sociais como forma de atender às expressões da 

questão social, apesar de fragmentadas e setorializadas.  

 
 

[...] o Estado vê-se obrigado, pelo poder de pressão das classes 
subalternas, a incorporar, ainda que subordinadamente, alguns de 
seus interesses, desde que não afetem aqueles da classe capitalista 
como um todo, dentro de um ‘pacto de dominação (IAMAMOTO e 
CARVALHO, 1995, p. 82). 
 
 

Para Iamamoto e Carvalho (1995, p. 77) o Estado passa a atuar 

sistematicamente sobre as consequências da exploração do trabalho, com uma 

intervenção para além da caridade e da repressão. Assim, atua diretamente 

nas relações entre o empresariado e a classe trabalhadora estabelece uma 

regulamentação jurídica do mercado de trabalho com uma legislação social 

especifica, conduzindo a organização da prestação dos serviços sociais como 

um novo tipo de enfrentamento da questão social (Ibid).  

Ademais, de acordo com Behring e Boschetti (2008, p. 63), na fase do 

capitalismo concorrencial o liberalismo defendia a livre concorrência, onde o 

papel do Estado era bastante reduzido: a ele “cabia apenas proteger o direito à 

vida, à liberdade individual e os direitos de segurança e propriedade”. Quando 

o capitalismo concorrencial entra em crise, ocorre a monopolização do capital, 
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as empresas fracas estavam sendo compradas pelas mais fortes, formando os 

monopólios. Nesta fase do capitalismo monopolista o Estado capitalista passa 

a intervir no mercado e nas relações sociais, tornando-se um Estado social 

(Ibid, p. 66).  

De acordo com Iamamoto e Carvalho (1995, p. 79) as relações sociais 

explicam o Estado como uma instituição responsável pela reprodução social, 

assumindo essa responsabilidade através das políticas sociais.  

O Estado é o conjunto de instituições que funcionam em determinados 

territórios (municipal, federal, etc.) e mantém relações de dependência com o 

mercado (PEREIRA, 2009). É um fenômeno histórico e relacional: Histórico 

porque está em constante mutação e em movimento e visto como um processo 

que articula passado, presente e futuro; Relacional porque não é um fenômeno 

isolado, pelo contrário, mantém relação com a sociedade, abrangendo todas as 

dimensões da vida social e assumindo diferentes responsabilidades (Ibid, p. 7-

8). 

Atualmente é primordial repensar a questão social em virtude das bases 

de sua produção estarem sofrendo nos dias de hoje uma grande transformação 

com as recentes mudanças verificadas no padrão de acumulação. O caminho 

para esta compreensão é oferecido por Netto (2006, p.157): 

 
 

A análise marxiana da “lei geral de acumulação capitalista”, contida 
no vigésimo terceiro capítulo do livro publicado em 1867 (O Capital), 
revela a anatomia da “questão social”, sua complexidade, seu caráter 
de corolário (necessário) do desenvolvimento capitalista em todos os 
seus estágios. O desenvolvimento capitalista produz, 
compulsoriamente, a “questão social” – diferentes estágios 
capitalistas produzem diferentes manifestações da “questão social”; 
esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime do capital: 
sua existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica 
específica do capital tornado potência social dominante. A “questão 
social” é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se 
suprime a primeira conservando-se o segundo. 
 
 

A reestruturação produtiva que marca a atual fase do capitalismo veio 

com o fim da produção “rígida” (taylorista – fordista) e o início de um tipo de 

produção flexível, que se destinava a mercados sob encomenda, buscando 

atender variabilidades culturais e regionais voltando-se para as peculiaridades 

de “nichos” particulares de consumo (NETTO e BRAZ, 2006, p. 228). Aliado a 

este novo padrão produtivo, a recente reestruturação proporcionou também 
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novos mecanismos de acumulação do capital, a chamada acumulação flexível, 

e um novo modelo de regulação social, o neoliberalismo. Essa foi a resposta 

dos setores produtivos para a crise do período anterior, onde o Fordismo 

terminava o seu ciclo de prosperidade (ANTUNES, 2001).  

O toyotismo proporcionou um grande investimento em novas tecnologias 

de inovações organizacionais e de gerenciamento da produção, provocando 

profundas consequências nas condições de trabalho como a demanda por uma 

mão de obra cada vez mais qualificada e polivalente. Essas novas modalidades 

de contratação da força de trabalho resultam da flexibilização das condições 

laborais expressas no trabalho terceirizado, parcial, temporário, subcontratado, 

que gerou uma crescente e profunda precarização do trabalho devido a 

desregulamentação das leis trabalhistas e do crescimento das taxas de 

desemprego (ANTUNES, 2001).  

A inovação tecnológica, comercial e organizacional representa o 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, que exige do 

trabalhador uma especialização maior com flexibilidade dos processos de 

trabalho. Segundo Netto e Braz (2006, p. 228): 

 
 

Essencial à reestruturação produtiva é uma intensiva incorporação à 
produção de tecnologias resultantes de avanços técnico-científicos, 
determinando um desenvolvimento das forças produtivas que reduz 
enormemente a demanda de trabalho vivo. Muito especialmente, a 
introdução da microeletrônica e dos recursos informáticos e robóticos 
nos circuitos produtivos vem alterando os processos de trabalho e 
afetando fortemente o contingente de trabalhadores ligados à 
produção. O impacto desse desenvolvimento das forças produtivas é 
de tal ordem que alguns pesquisadores chegam ao ponto de 
mencionar uma “terceira revolução industrial” ou, ainda, uma 
“revolução informacional” – de fato, a base produtiva vem se 
deslocando rapidamente dos suportes eletromecânicos para os 
eletroeletrônicos. 

 
 

Esse modelo de produção não previa estoque, por este motivo era 

denominado de “just in time”, pois o carro era encomendado e no menor tempo 

possível era fabricado e entregue (FILGUEIRAS, 1997). Com isso a 

acumulação flexível está intimamente ligada ao Toyotismo, que também é um 

sistema de produção flexível. Apoiado na noção de “just in time”, ambos vieram 

na esteira da reestruturação produtiva, “onde a produção elimina todos os 

desperdícios, todos os tempos mortos no interior da jornada de trabalho” (Ibid, 
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p. 907), para tanto, era exigido neste tipo de produção, qualificação, 

flexibilização e polivalência.  

Já o neoliberalismo representa uma mudança política e econômica 

organizada pelo Estado, propondo uma intervenção mínimo nas áreas sociais e 

máximo investimento para o capital. Nesse contexto as políticas sociais 

apresentam-se cada vez mais fragmentadas, focalizadas e precarizadas, 

rebatendo fortemente nas condições de vida da classe trabalhadora e nas suas 

formas de luta política. 

Contudo, a mais importante transformação da economia imperialista, 

Segundo Netto e Braz (2006, p. 242), “consiste no processo que alguns 

analistas designam como financeirização do capital” (grifo do autor). De 

acordo eles: 

 
 

Propiciado pelos recursos informacionais, que garantem 
comunicações instantâneas entre agentes econômicos situados nos 
mais distantes rincões do planeta, esse processo tem suportes na 
gigantesca concentração do sistema bancário e financeiro. Esta, ao 
longo dos últimos trinta anos, acompanhou a concentração geral 
operada na economia capitalista; contudo, teve efeitos específicos, 
dada a amplitude que as atividades especulativas adquiriram nesse 
mesmo lapso de tempo: menos de 300 bancos (e corretoras de ações 
e títulos) globais controlam, em finais do século XX, as finanças 
internacionais. Mas a razão essencial da financeirização é outra: ela 
resulta da superacumulação e, ainda, da queda das taxas de lucro 
dos investimentos industriais registrada entre os anos setenta e 
meados dos oitenta. Na medida em que “o capitalismo é um sistema 
econômico que prefere não produzir em vez de produzir sem lucro” 
(Husson, 1999, p.89), compreende-se que um montante fabuloso de 
capital disponibilizou-se então sob a forma de capital-dinheiro. Parte 
desse capital foi investido na produção e, especialmente, no setor de 
serviços em outros países pelas corporações imperialistas, aliás um 
dos dínamos da mundialização. Parte substantiva, porém, 
permaneceu no circuito da circulação buscando valorizar-se nesta 
esfera (Ibid, p. 242-243). 
 
 

Podemos afirmar que a acumulação flexível representa o denominador 

comum da globalização, do neoliberalismo e da reestruturação produtiva. Estes 

três fenômenos distintos estão profundamente articulados com as mudanças 

do capitalismo no final do século XX (FILGUEIRAS,1997, p. 914).  

Todo esse cenário intensificou as expressões da questão social 

(pauperização, ataque ao movimento sindical, regressão social e perda de 

direitos trabalhistas). Com isso, houve um aumento considerável do exército de 

reserva, precarização das condições de trabalho, desresponsabilização do 
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Estado pelo atendimento às necessidades sociais e desmonte dos direitos 

sociais. Conforme Ceolin (2014, p. 254): 

 
 

As expressões da questão social, fundadas na contradição inerente à 
produção coletiva e apropriação privada da riqueza social na 
sociabilidade burguesa, são radicalizadas em tempos de hegemonia 
do capital financeiro, acentuando a concentração e a centralização do 
capital. O padrão de acumulação flexível, ao acelerar a 
predominância do trabalho morto na composição técnica do capital, 
provoca alterações qualitativas na organização e relações da 
produção, bem como nas estruturas e significados das profissões. 

 
 

Nesse cenário, o Estado como representante máximo das classes 

capitalistas está cada vez mais a serviço do Capital, onde os grandes 

monopólios mandam e desmandam, desterritorializando as suas produções, 

levando para países onde a mão de obra é mais barata e a legislação 

trabalhista é fraca.  

Nesse cenário, o Estado se desresponsabiliza de forma crescente pelo 

enfrentamento das expressões da questão social engendrado pelo 

desenvolvimento do capitalismo e legitimada pela doutrinação neoliberal que 

regula as relações econômicas. Além disso, podemos afirmar que a resposta 

do Estado brasileiro às expressões da questão social se realiza de forma 

fragmentada e parcializada, visto que suas manifestações são recortadas e 

enfrentadas como problemáticas particulares, transferidas para entidades 

privadas e ações solidárias, ou movidas por interesses conservadores, 

clientelistas e eleitorais, entregando as demandas sociais nas mãos 

benemerentes do terceiro setor, o que aprofunda ainda mais o desmonte dos 

direitos sociais. 

Diante deste contexto as políticas públicas, em especial as políticas 

sociais, são cada vez mais precarizadas, seletivas, e focalizadas no combate a 

extrema pobreza através de programas de transferência de renda em 

detrimento da consolidação da cidadania. Importante pontuar que a 

precarização dos serviços públicos se deve à ausência de investimentos em 

recursos materiais e humanos dos mais diversos, a desvalorização do serviço 

público e seus agentes profissionais, a transferência da administração pública a 

entidades privadas, dentre outros fatores.  
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Gueiros (2002) relata o esvaziamento e a descaracterização dos 

mecanismos de Proteção Social até então vigentes, que coloca para as 

famílias a responsabilidade de criar alternativas para o enfrentamento da 

questão social. Ou seja,  

 
 

[...] à medida que o Estado restringe sua participação na “solução” de 
questões de determinados segmentos – como, por exemplo, crianças, 
adolescentes, idosos, portadores de deficiências e pessoas com 
problemas crônicos de saúde – a família tem sido chamada a 
preencher esta lacuna, sem receber dos poderes públicos a devida 
assistência para tanto (GUEIROS, 2002, p. 102).  

 
 

Podemos afirmar que o Estado, como responsável pela reprodução 

social e condutor das políticas sociais, cada vez mais se tornou mínimo para 

intervenção nas áreas sociais e máximo para o capital, individualizando as 

expressões questão social e transferindo para as famílias a responsabilidade 

de seu enfrentarem. Essa reorganização do Estado, tem levado a intensa 

radicalização da questão social e o desmonte dos direitos historicamente 

conquistados e seu caráter universal. 

Neste cenário, a violência como uma das múltiplas expressões da questão 

social reflete as desigualdades existentes nas relações de poder desta 

sociedade. Este debate será abordado com mais profundidade no próximo 

capítulo, enfatizando suas consequências negativas sobre a adolescência, 

devido sua condição de vulnerabilidade e desenvolvimento, necessitando de 

políticas de proteção enquanto sujeitos de direitos. 
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2. VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL NA ADOLESCÊNCIA 

 
 

Neste capítulo abordaremos o conceito de violência e seus diversos 

tipos de manifestações. A violência enquanto uma expressão da questão social 

também tem seu rebatimento na reprodução da vida social, sendo uma 

consequência da relação desigual de poder. O patriarcado, como expressão do 

sistema mais antigo de dominação e exploração, também representa esta 

relação desigual de poder no interior das estruturas familiares. Desta forma, o 

presente estudo pretende enfatizar o debate acerca da violência intrafamiliar, e 

como esta afeta negativamente a vida dos adolescentes. 

Abordaremos também as diversas problemáticas acerca da 

adolescência, seu conceito, sua condição de pessoa em desenvolvimento, sua 

vulnerabilidade e sua qualidade de sujeitos de direitos a partir das legislações 

que integram o Sistema de Garantia de Direitos sob a Doutrina da Proteção 

Integral. 

 
 

2.1 A violência na relação de poder 

 
 

Baseado nos estudos de Cavalcanti (2009), Faleiros (2007), Ferreira 

(2018), Minayo (2009), dentre outros autores, percebemos que a violência é 

uma das expressões da questão social, seja ela física, psicológica, sexual, etc. 

Ela expõe as relações desiguais de poder da sociedade capitalista e patriarcal. 

A Organização Mundial de Saúde publicou em 2002 um Relatório sobre 

a situação mundial da violência, no qual este conceito pode ser compreendido 

como: 

 
 
O uso da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si 
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar 
em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 
privação (KRUG, 2002 apud MINAYO, 2009, p. 22).  
 
 

A violência é intrínseca à relação de poder, autoridade e hierarquização 

nas relações sociais. Essa hierarquia é atravessada pelo poder econômico de 
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uma forma direta ou indireta, como por exemplo, quando existe uma relação de 

dependência física, social ou econômica. Essas relações se baseiam por meio 

de circunstâncias precisas, colocadas por um sistema no qual o domínio 

econômico surge como dispositivo de autoridade. 

Contudo, segundo Faleiros (2007, p.29) “Todo poder implica a existência 

de uma relação, mas nem todo poder está associado à violência”. O poder é 

violento quando representa uma relação de força de quem a possui e a utiliza 

com o objetivo de conseguir vantagens planejadas antecipadamente. Desta 

forma, o poder violento é facultativo, quem o possui se auto aprova, acha que 

tem o direito de elaborar suas próprias regras e na maioria das vezes, estas 

são contrárias às leis (Ibid, p.30). 

De acordo com Faleiros (2007, p. 31), os diversos tipos de violências 

são cumulativos, pois, normalmente a violência física é também psicológica e a 

violência sexual também é violência física e psicológica. Então também cabe 

ressaltar que eles não são excludentes. 

A violência física acontece quando uma pessoa, provoca ou tenta 

ocasionar estrago não acidental, através da utilização da força física ou de 

algum tipo de arma que pode causar ou não lesões externas, internas ou 

ambas (BRASIL, 2002, p. 17). De acordo com pareceres mais atualizados, o 

castigo repetido, não rigoroso, também é considerado como violência física 

(Ibid).  

A violência auto infligida representa os suicídios e as automutilações 

(MINAYO, 2009, p.35). “No Brasil, cerca de quatro habitantes por 100 mil, em 

média, se suicidam, e um número difícil de se calcular tenta se auto infligir a 

morte” (Ibid). 

A violência interpessoal está diretamente relacionada com as mortes por 

agressões corpo a corpo, por armas “brancas”, armas de fogo ou pela 

utilização de outros objetos cortantes (MINAYO, 2009, p. 34).  

A violência psicológica é toda maneira de desamparo, preconceito, 

desacato, cobrança exagerada, punições humilhantes e utilização do indivíduo 

com o objetivo de responder às exigências psíquicas de outra pessoa. É todo 

ato que ponha em risco ou provoque dano à autoestima, à identidade ou à 

evolução do ser humano.  
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A violência moral é todo ato destinado a depreciar, difamar ou prejudicar 

a honra ou a reputação do ser humano. O bullying é um exemplo desta 

violência, que se expressa em ambientes escolares ou em outros meios, como 

o ciberbullying (BRASIL, 2009b, p. 57).  

No assédio moral, a violência acontece no local de trabalho, impostas 

por uma relação de poder entre chefe e empregado ou entre empregados. A 

conduta abusiva é efetivada através de gestos, atitudes ou outras 

demonstrações reforçadas sistemáticas, que atentam contra a honra ou a 

integridade psíquica ou física do indivíduo, que ameace seu emprego ou que 

cause um desgaste no clima de trabalho.  

A violência sexual é todo ato no qual um indivíduo em relação de poder 

e através de força física, repressão ou ameaça psicológica, com utilização ou 

não de armas ou drogas, força uma outra pessoa, de qualquer idade e sexo, a 

vivenciar, assistir ou participar de algum modo de relações sexuais, ou a usar, 

de qualquer maneira, a sua sexualidade, visando o lucro, represália ou 

qualquer outro objetivo (BRASIL, 2009b, p. 58). “A violência sexual é crime, 

mesmo se exercida por um familiar, seja ele pai, mãe, padrasto, madrasta, 

companheiro (a), esposo (a)” (Ibid, p. 59). 

Estão inclusos no rol de violência sexual situações como estupro, abuso 

incestuoso, assédio sexual, sexo forçado no casamento, jogos sexuais e práticas eróticas não 

consentidas, pornografia infantil, pedofilia, voyeurismo; manuseio, penetração oral, anal ou 

genital, com pênis ou objetos. Inclui, também, exposição coercitiva e constrangedora a atos 

libidinosos, exibicionismo, masturbação, linguagem erótica, relações sexuais de qualquer tipo e 

material pornográfico.  

Da mesma forma, ficam caracterizados como violência sexual os atos que, por 

meio de coação, chantagem, suborno ou aliciamento, impeçam o uso de 

qualquer método contraceptivo ou forcem ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, 

à prostituição; ou que limitem ou anulem a autonomia e o exercício dos direitos 

sexuais e reprodutivos a qualquer pessoa (BRASIL, 2009b, p.59).  

O estupro (Ibid, p. 63) trata-se de “constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que 

com ele se pratique outro ato libidinoso”.1 Dentro desse conceito está incluída a 

                                                           
1
 De acordo com a legislação brasileira ele é considerado o tipo mais grave de abuso sexual, 

tanto que o código CID para esta violência sexual - Y05, tem nove dígitos verificadores 
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conjunção carnal (penetração peniana ou de outro objeto no ânus, vagina ou 

boca), independente da orientação sexual ou do sexo da pessoa/vítima. 

O assédio sexual é definido por atitudes de conteúdo sexual em que 

ocorra coação de uma das partes, com a utilização do poder de um superior na 

hierarquia, diminuindo a capacidade de renitência do outro (BRASIL, 2002, p. 

19). Segundo o Ministério da Saúde (Ibid): 

Apesar do assédio sexual ser um problema cujo reconhecimento e 
visibilidade tem se acentuado nas relações profissionais com o 
crescimento da inserção da mulher no mercado de trabalho, há 
séculos também existe no interior das famílias e outras instâncias da 
organização social. 
A dependência econômica, juntamente com o medo de ser 
desacreditado(a) e a vergonha, são fatores que impedem a vítima de 
denunciar a situação. 
 
 

Segundo Minayo (2009, p. 24) a violência atinge todas as classes e 

segmentos sociais, “embora algumas de suas expressões sejam mais típicas 

dos pobres, e outras, da classe média e dos ricos”. As classes mais pobres não 

são as que mais praticam a violência sexual, pois, os representantes da classe 

média e da burguesia também são violentos. Conforme afirma Minayo (2009, p. 

24), é uma ideia errônea acreditar que os pobres são mais agressivos. 

“Pobreza não é sinônimo de violência”.  

Essa afirmação é encontrada na maioria dos autores estudados e 

também no relatório mundial de violência da OMS – Organização Mundial de 

Saúde, pois enquanto expressão da questão social, a violência atravessa o 

cotidiano de todas as classes, mas não podemos negar que a vulnerabilidade 

das classes menos favorecidas que impõe uma realidade de ampla violências e 

violações de direitos.  

A violência de gênero é uma maneira de repressão e de barbaridade nas 

relações entre homens e mulheres, construída de modo estrutural, reproduzida 

no cotidiano e de uma maneira geral, as mulheres são as que mais sofrem este 

tipo de violência (MINAYO, 2009, p. 36). “Sua expressão maior é o machismo 

naturalizado na socialização que é feita por homens e mulheres” (Ibid).  

Segundo a autora: 

 
 

                                                                                                                                                                          
diferentes que definem onde a mesma ocorreu e possui um código CID específico que é o 
Z04.4. 
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A violência de gênero que vitima sobretudo as mulheres é uma 
questão de saúde pública e uma violação explícita aos direitos 
humanos. Estimamos que esse problema social cause mais mortes 
às mulheres de 15 a 44 anos do que o câncer, a malária, os 
acidentes de trânsito e as guerras (Ibid). 
 
 

O sexismo é um pensamento que se baseia no prestígio hipotético e no 

suposto poder masculino sobre as mulheres.  Retrata-se em um conjunto de 

atitudes construídas, entendidas e fortalecidas culturalmente, cujo exercício 

está na tentativa e no controle da moral e da conduta feminina. Reflete-se na 

violência contra as mulheres em suas várias formas, pode aparecer através de 

xingamentos, atos, chantagens, exposição pública, etc (BRASIL, 2009b, p.53). 

Este tipo de violência está intrinsecamente ligado à violência de gênero. 

A violência racial é uma das mais impiedosas formas de violência 

cultural,  baseada no preconceito por raça. O racismo é utilizado como causa 

para o preconceito contra determinados grupos. Ele se baseia na convicção de 

que é correta a separação da sociedade em grupos determinados pela cor da 

pele, traços físicos e questões culturais, de maneira a organizar uma hierarquia 

(BRASIL, 2009b, p. 54). 

Este tipo de violência nos remete a nossa formação sócio-histórica que 

sempre se baseou no domínio de uma classe dominante e na exploração de 

uma classe menos favorecida. No Brasil a violência racial ocorre basicamente 

contra os negros e se origina no período colonial escravocrata. “Estudiosos 

mostram que geralmente a violência racial vem acompanhada pela 

desigualdade social e econômica: no Brasil, os negros possuem menor 

escolaridade e menores salários” (MINAYO, 2009, p. 37).  

A violência econômica ou financeira é definida por todos os atos 

destruidores do (a) agressor (a) que abalam a saúde emocional e a 

sobrevivência dos membros da família, como por exemplo, roubo, destruição 

de bens pessoais (roupas, objetos, documentos, etc.) ou de bens da sociedade 

conjugal (residência, móveis e outros) (BRASIL, 2002, p. 21). Esse tipo de 

violência também é conhecida como patrimonial, e costuma acontecer no 

contexto familiar, sendo mais frequente contra os indivíduos idosos, mulheres e 

deficientes.  

Esse tipo de violência atinge mais aos pobres e está relacionada ao 

“aumento das desigualdades, ao efeito do desemprego crescente, à falta de 
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perspectiva no mercado de trabalho, à facilidade de acesso a armas, à 

impunidade” e outros (Ibid). Ela tem ligação direta com a relação desigual de 

poder, pois, aonde existe a dependência econômica ou financeira, a 

possibilidade do surgimento deste tipo de violência aumenta 

consideravelmente. 

A violência institucional ocorre dentro das instituições, principalmente por 

meio de suas leis, regras de funcionamento e conexões rígidas e políticas que 

reproduzem as configurações sociais injustas (MINAYO, 2009, p. 33). Ela se 

expressa de diversas maneiras e está associada às condições próprias dos 

locais onde acontece, como instituições de saúde, escolas e abrigos 

(FALEIROS, 2007, p. 33).  

 

Segundo minayo (2009, p. 33), “Os serviços de saúde, de seguridade 

social e de segurança pública são os principais exemplos dados pela própria 

população quando se refere à violência institucional” (Ibid).  

Refletindo sobre os diversos tipos de violência e levando essa reflexão 

para a política pública de saúde, podemos afirmar que a violência cultural, 

estrutural e institucional estão intimamente ligadas. Esta realidade é 

consequência da desigual, e por vezes violenta relação de poder que existe 

entre as classes. 

De acordo com Minayo (2009, p. 32) a violência estrutural está 

diretamente ligada às diversas maneiras de se manter as desigualdades 

sociais, culturais, etárias, etc. que ocasionam a miséria, a fome e as diversas 

formas de subjugação e arbitrariedade de um ser humano pelo outro.  

 
 

[...] Mais cruel é a violência que mantém a miséria de grande parte da 
população do país. Todos os autores que estudam o fenômeno da 
miséria e da desigualdade social mostram que sua naturalização o 
torna o chão de onde brotam várias outras formas de relação violenta. 
Por exemplo, alguém duvida que crianças e adolescentes vivendo, 
mendigando ou aprendendo a roubar e delinquir nas ruas, que a 
praga da exploração sexual e da exploração do trabalho infantil têm 
raiz na miséria material e moral a que é submetida parcela importante 
da população? (Ibid). 

 
 
As condições materiais das corporações também são exemplos da 

violência estrutural. A falta de pessoal e de instrumentos, as filas de espera, a 
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carência de equipamentos, as agendas de atendimento desorganizadas, a 

carência de profissionais no setor e outras questões que levam ao não 

atendimento, ao atendimento inconsistente e ao desacato dos direitos dos 

usuários são expressões desse tipo de violência (MINAYO, 2009, p. 32). 

A violência cultural é representada através de princípios, valores e 

práticas que repetidos se transformam em naturalizados (Ibid, p. 36). Ela se 

manifesta de início sob a forma de preconceito e se transformam em lendas, 

dificultando, intimidando e até excluindo os diferentes. 

Faleiros (2007, p. 32) cita o sociólogo francês Pierre Bourdieu que criou 

o conceito de violência simbólica, o qual relata o processo por onde a classe 

que comanda economicamente determina sua cultura aos dominados. Ele 

parte do princípio de que o sistema simbólico é arbitrário, pois, não se 

fundamenta na realidade e sim em mitos e preconceitos reconhecidos como 

naturais. São exemplos: os pobres são preguiçosos, o homossexual é um 

doente, e outros. Desta forma, podemos definir a violência simbólica como “o 

exercício e difusão de uma superioridade fundada em mitos, símbolos, 

imagens, mídia e construções sociais que discriminam, humilham, excluem” 

(Ibid). Na visão do autor “a violência simbólica estimula todas as formas de 

violência” (Ibid, p.31), ele acredita que a escola tem um papel muito importante 

na desconstrução deste tipo de violência e da cultura da inferiorização de 

gênero, de raça, de classe social e de geração. 

Como pesquisadora reconhecida na área de Saúde Pública, Minayo 

(2009, p. 44) afirma que a partir da década de 90 a violência passou a ser 

considerada um problema de Saúde Pública no Brasil e no mundo. Em 2002, a 

Organização Mundial de Saúde – OMS também destacou que “em todo o 

mundo, a violência vem se afirmando como um dos mais graves problemas 

sociais e de Saúde Pública” (BRASIL, 2008, p. 10). 

A escola como um dos equipamentos da Política Pública de Educação 

tem um papel primordial no combate da violência de uma forma geral, porque, 

no cotidiano de reprodução das relações sociais se torna possível acompanhar 

mudanças de comportamento decorrentes da exposição de algum tipo de 

violência que esteja ocorrendo dentro ou fora deste espaço institucional. 

A violência tem causas variadas, complexas e relacionadas com 

determinantes sociais e econômicos: exclusão social, desemprego, baixa 
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escolaridade, concentração de renda, além de aspectos relativos aos 

comportamentos e cultura, como o machismo e o racismo.  

Também é responsável pela mudança nos costumes e comportamentos 

sociais, na composição e arquitetura das cidades. Cada vez mais nos 

rodeamos de cercas elétricas, muros altos e segurança privada, que a 

sociedade atual utiliza para se proteger, vivendo constantemente com medo, 

desta forma, os indivíduos ficam isolados e privados de seu direito de ir e vir 

(BRASIL, 2008, p. 10). 

Com isso, a violência se manifesta com elevado impacto no 

adoecimento e morte da população, principalmente, na mortalidade prematura, 

na redução da expectativa e qualidade de vida dos adolescentes (Ibid). 

 
 
A violência não pode ser compreendida como ato isolado de 
indivíduos ou grupos, explicado pela patologia, pela pobreza ou pelo 
descontrole, mas sim como um sistema complexo de relações, 
historicamente construído e multideterminado, que envolve as 
representações, as regras e o imaginário de toda uma sociedade 
(KOSHIMA; XAVIER; AMORIM, 2009, p. 130). 

 
 

De acordo com Minayo (2009, p. 23), "Não se conhece nenhuma 

sociedade totalmente isenta de violência", ela é histórica, é um fato humano e 

social que abrange todas as classes e os segmentos da sociedade.  

 
 
A violência não é um fenômeno abstrato: ela é concreta e ocorre em 
cada estado e em cada município de forma específica. Por isso existe 
a necessidade de estudos locais e operacionais. São necessárias 
também estratégias intersetoriais de enfrentamento. Dependendo das 
situações concretas, as ações coletivas demandam entendimento 
com a área de educação, de serviços sociais, de justiça, de 
segurança pública, do ministério público, do poder legislativo e, 
sempre, com os movimentos sociais, visando à promoção de uma 
sociedade cujo valor primordial seja a vida (e não a morte) e à 
convivência saudável de seus cidadãos (MINAYO, 2009, p.41). 
 
 

A violência é histórica, ela não veio com o capitalismo, pelo contrário, ela 

já existe há séculos. Essa afirmação se baseia na formação da família 

monogâmica, onde o conflito entre homens e mulheres passou a existir 

baseado numa relação de poder desigual, onde as mulheres passaram a 

desenvolver atividades dentro do lar sem remuneração e os homens passaram 



38 
 

a exercer atividades com remuneração.  Neste mesmo período se estabeleceu 

o patriarcado e a propriedade privada. 

De acordo com Saffioti (Ibid, p.60) “o patriarcado é o mais antigo sistema 

de dominação-exploração” e ele ainda é muito presente na sociedade machista 

e capitalista na qual vivemos. Ele está diretamente ligado ao Sexismo onde o 

homem acredita ter domínio sobre a mulher e consequentemente possui 

“direitos sobre ela”. Esta crença que ainda se encontra muito arraigada em 

nossa sociedade, faz com que o homem se ache no direito, por exemplo, de 

praticar a violência de gênero. 

Segundo Faleiros (2007, p.49) é necessário diferenciar a violência 

doméstica da familiar porque elas não são sinônimos. A violência doméstica 

está relacionada ao lugar onde ela acontece (na casa, no lar, etc.) e a violência 

familiar tem relação com os laços parentais que ligam as vítimas aos 

agressores. 

Segundo o Ministério da Saúde (2002, p.15) a violência intrafamiliar é 

todo ato que afete o bem-estar, a totalidade física, psicológica ou a autonomia 

e o direito ao total avanço de outro membro da família. “Pode ser cometida 

dentro ou fora de casa por algum membro da família, incluindo pessoas que 

passam a assumir função parental, ainda que sem laços de consanguinidade, e 

em relação de poder à outra” (Ibid). 

Segundo Minayo (2015, informação verbal) a violência intrafamiliar se 

expressa através de atos de violência física, psicológica, sexual ou de 

negligência. Ela também está associada à própria estrutura social, patriarcal, 

que põe sobre a mãe o peso quase exclusivo referente à educação e ao 

cuidado com os filhos, criando para a mulher um nível alto de estresse no 

desempenho de duplas ou triplas jornadas de trabalho.  

Ainda de acordo com a auora o estresse parental (criado pelas 

expectativas sociais em atender as necessidades da família e a insatisfação 

mediante ao não atendimento dessas necessidades), a insuficiência de 

condições socioeconômicas, o alcoolismo, o trabalho (o desgosto com ele ou o 

desemprego) e outros, são alguns dos componentes que possuem uma ligação 

positiva com esse tipo de violência, mas não são definitivos (Ibid).  

Ela conclui que é necessário compreender a violência como “fenômeno 

social”, com suas ”causas e efeitos” (grifos meu). A violência intrafamiliar, por 
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exemplo, é uma complicação global e extremamente grave, um “(anti) valor“ de 

extensa duração e de complexa resolução (2015, informação verbal).  

Segundo Faleiros (2007, p.31) a violência contra crianças e 

adolescentes, independente da forma, “é uma relação de poder”, onde 

encontramos sujeitos que se enfrentam com poderes diferentes de consciência, 

superioridade, vivência, discernimento, técnicas e cabedal. Normalmente é 

uma relação desigual de poder, onde a criança e o adolescente dependem 

financeiramente do adulto e estão sob sua proteção. 

Conforme Ferreira (2009, p. 46): “Existem várias formas de manifestação 

da violência contra crianças e adolescentes: a física, a sexual, a psicológica e a 

negligência”. Todas elas causam sofrimentos para as vítimas, sendo que, a 

negligência é o “primeiro estágio” e também “o fio da meada” das diversas 

formas de violência perpetradas contra crianças e adolescentes (Faleiros, 

2007, p.34).  

De acordo com Faleiros (Ibid) se as crianças e os adolescentes forem 

preservados, atendidos, amados e honrados, jamais eles ficarão expostos a 

algum tipo de violência, pois, “Quem ama Protege” (grifos meus).  

Algumas características da violência contra crianças e adolescentes 

podem ser identificadas como: transgressão do poder disciplinador do adulto, 

convertendo a diferença de idade numa desigualdade de poder intergeracional; 

negação do valor de liberdade, na medida em que impõe à criança e ao 

adolescente um pacto de silêncio; vitimização como forma de aprisionar a 

vontade e o desejo da criança ou do adolescente, de submetê-la ao poder do 

adulto a fim de coagi-la a satisfazer os interesses e expectativas deste; 

violação dos direitos essenciais da criança e do adolescente como pessoas e, 

portanto, uma negação de valores humanos fundamentais como a vida, a 

liberdade e a segurança (KOSHIMA; XAVIER; AMORIM, 2009, p.131).  

No caso da violência sexual essa transgressão do poder disciplinador do 

adulto, pode ser denominada como uma relação de poder desumana e 

destrutiva, ela é caracterizada como uma violação dos direitos humanos 

universais, é um crime na nossa legislação, é inaceitável e ilegal. ”Ela fere a 

ética e transgride as regras sociais e familiares de convivência mútua e de 

responsabilidade dos adultos para com as crianças” (FALEIROS, 2007, p. 38).  
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Segundo Faleiros (2007,, p. 16), o entendimento da proteção integral, 

que foi legitimada no final do século XX, contraria a visão de doutrinação e 

domínio das crianças e adolescentes mantida historicamente. Na visão dele a 

violência contra crianças e adolescentes faz parte da história da humanidade 

desde os mais remotos registros (Ibid). 

O autor faz um passeio pela história mundial e cita diferentes classes e 

grupos sociais como, por exemplo, a Grécia Antiga onde a criança filha de 

cidadão possuía uma realidade totalmente diferente do filho do escravo. Em 

Esparta os jovens iniciavam a sua participação na Assembléia em torno de 15 

anos e depois de passar por diversas provas, viravam cidadãos antes de 

completar 20 anos e ficavam alistados até os 35 anos de idade (FALEIROS, 

2007, p. 17). 

Em Atenas o serviço militar só começava aos 18 anos de idade e durava 

dois anos. No Império Romano, meninas e meninos ficavam juntos até os doze 

anos de idade. Depois se separavam, os meninos eram encaminhados para a 

vida pública e as meninas se casavam no máximo com 14 anos. Na Idade 

Média o indivíduo ficava nos limites territoriais do feudo, podia contar com a 

comunidade, mas ao mesmo tempo, era vigiado por ela (Ibid). 

O autor destaca que no século XX iniciou a linha de produção em série e 

começou a intensiva exploração do trabalho infanto-juvenil que desencandeou, 

por um lado, alterações nas famílias e problemas sociais e, por outro, a eclosão 

de políticas visando à proteção de crianças e adolescentes (FALEIROS, 2007, 

p. 18). Ele também dá destaque ainda no século XX para a ampliação dos 

estudos da psicologia que contou com a colaboração dos teóricos do 

desenvolvimento humano como Freud, Piaget e outros (Ibid). 

O autor cita a violência contra crianças e adolescentes no cenário 

brasileiro ele vai de 1500 até 1822, período em que o Brasil foi uma colônia de 

Portugal e vinham de lá todas as leis e as ordens para as crianças (FALEIROS, 

2007, p. 19). Ele aborda a escravidão e a condição da criança escrava que 

mesmo após a Lei do Ventre Livre, em 1871, podia ser usada pelo senhor 

desde os 8 até os 21 anos de idade se, por meio de ressarcimento do Estado, 

não fosse alforriada (Ibid). 

O autor segue com a Abolição da Escravidão, a Proclamação da 

República, os tribunais com a “nova justiça para a infância”, a Funabem, o 
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código de menores e finalmente a “doutrina da proteção integral”, onde a 

criança e o adolescente passaram a ser sujeito de direitos. Esse resgate 

histórico que o autor apresenta demonstra que as crianças e os adolescentes 

foram introduzidos em um processo sócio-político de trabalho precoce, 

disciplina e obediência vigiada. Atualmente, este quadro é considerado 

completamente impróprio para o desenvolvimento de crianças e adolescentes 

saudáveis (FALEIROS, 2007, p. 25). 

 Com base em todos autores estudados neste capítulo podemos afirmar 

que a violência é uma das expressões da questão social e é considerada um 

problema de Saúde Pública no Brasil e no mundo, mas a violência sexual e 

intrafamiliar se apresenta como um problema social de difícil solução, que afeta 

negativamente a vida dos adolescentes, e é o tema principal deste trabalho, 

portanto, vamos abordar no próximo subcapítulo o conceito de adolescência, 

sua vulnerabilidade e sua qualidade de sujeito de direitos baseada na Doutrina 

de Proteção Integral e todo o Sistema de Garantia de Direitos. 

 
 

2.2 Vulnerabilidade social e adolescência 

 
 

Baseados nos estudos de Ozella (2003), Eisenstein (2005), Liberati 

(2007), dentre outros autores, percebemos que o conceito de adolescência é, 

na verdade, uma construção histórica e social, e não algo natural e universal 

como alguns estudiosos têm defendido ao longo dos anos (OZELLA, 2003 

apud UNICEF, 2011, p. 18).  

Atualmente existem muitos especialistas sobre a infância, mas poucos 

sobre a adolescência. Desta forma, pode-se constatar que, existe um enorme 

abismo de conhecimento sobre essa fase do desenvolvimento do ser humano.  

Conforme o Dr. Dráuzio Varella (Adolescentes, 06/05/2018), não se 

pode mais definir a adolescência como a fase onde os hormônios da idade 

estão “a todo vapor”, porque não é somente isso, além das transformações 

físicas, existe todo um processo de mudança, onde a incerteza faz parte deste 

processo. Para o médico especialista em adolescentes, Dr. Benito Lourenço 

(Ibid), hoje existem adolescências, e não somente a adolescência como uma 

fase de transição da infância para idade adulta. Se compararmos os 



42 
 

adolescentes das grandes capitais que têm acesso à internet, celular e são 

totalmente inseridos no mundo digital, com os adolescentes do interior que 

vivem no meio rural e não tem acesso à internet, celular, etc. veremos que as 

diferenças são enormes.  

De acordo com o UNICEF (2011, p. 17): 

 
 
Num País com tamanha diversidade e disparidades regionais, 
étnicas, culturais e sócio-econômicas, essas adolescências reúnem 
uma pluralidade de possibilidades, expectativas, experiências, 
significados e desafios para a garantia do direito de ser adolescente. 
 
 

Contudo, é possível afirmar que a entrada da adolescência começa após 

a puberdade, e que cada dia que passa ela começa mais cedo e tem mais a 

ver com o desenvolvimento do cérebro do que com os hormônios da idade.  

A Organização das Nações Unidas – ONU, compreende a adolescência 

pela faixa etária entre 15 até 24 anos. Contudo, para a Organização Mundial de 

Saúde – OMS, a adolescência compreende a faixa etária que vai dos 10 aos 19 

anos, sendo que a primeira fase da adolescência vai dos 10 aos 14 anos e a 

fase final se situa entre os 15 até os 19 anos.  

Para Eisenstein (2005, p. 6-7), a puberdade começa nessa primeira 

fase, como um fenômeno biológico que se refere às mudanças corporais que, 

de uma maneira geral, acontece mais cedo nas meninas do que nos meninos, 

como por exemplo, a formação dos seios e a chegada da primeira 

menstruação; a segunda fase, ou fase final é quando terminam as mudanças 

corporais e o adolescente consolida seu crescimento e a sua personalidade. 

Nesta fase o adolescente inicia uma participação ativa na organização do 

mundo ao seu redor e ingressa no mercado de trabalho, além de alcançar 

progressivamente a sua independência econômica e a integração em seu 

grupo social (Ibid, p. 6-7). 

O Dr. Dráuzio Varella (Adolescentes, 06/05/2018) afirma que a ciência 

precisa ajudar, porque muito em breve um bilhão de adolescentes no mundo 

serão adultos, pois uma a cada quatro pessoas da população mundial atual é 

adolescente. O Dr. Benito Lourenço (Ibid) complementa com uma frase que 

pessoalmente gosta muito, segundo ele “[...] mais biologia e menos rebeldia 

para explicar o adolescente”. Ou seja, é preciso que mais profissionais se 
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especializem na questão da adolescência porque hoje cada vez mais sabemos 

menos sobre essa fase tão especial do ser humano, e que requer cuidados 

diferenciados de acordo com a realidade de cada um. 

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei 8.069 de 

1990 – define que a adolescência se situa entre a faixa etária dos 12 aos 18 

anos, e refere-se: “A adolescência é a etapa da vida compreendida entre a 

infância e a fase adulta, marcada por um complexo processo de crescimento e 

desenvolvimento biopsicossocial” (BRASIL, 2007b, p. 7). Para o governo 

brasileiro, a adolescência e a juventude são etapas fundamentais do 

desenvolvimento humano; trata-se de uma etapa de descobertas e desafios, de 

vivências e expectativas sociais diversas e presentes (Ibid, p. 9). 

De acordo com Liberati (2007, p. 13), a Lei 8.069/1990, ao instituir o 

Estatuto da criança e do Adolescente, revolucionou o Direito Infanto-Juvenil 

quando adotou a Doutrina da Proteção Integral da criança e do adolescente, 

pois esta assegura um direito universal sem nenhuma distinção. Segundo 

Gomes da Costa (1992 apud LIBERATI, 2007, p. 14): 

 
 
A Doutrina da Proteção Integral ”afirma o valor intrínseco da criança 
como ser humano; a necessidade de especial respeito à sua 
condição de pessoa em desenvolvimento; o valor prospectivo da 
infância e da juventude, como portadora da continuidade do seu povo 
e da espécie e o reconhecimento da sua vulnerabilidade, o que torna 
as crianças e adolescentes merecedores de proteção integral por 
parte da família, da sociedade e do Estado, o qual deverá atuar 
através de políticas específicas para promoção e defesa de seus 
direitos. 
 

 

Com base em Liberati (2007, p. 16), podemos fazer duas afirmações 

sobre a Doutrina da Proteção Integral: 1) é a orientação legal prevista no art. 

227 da Constituição Federal e artigos 1º e 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que reconhece e assegura a todas as crianças e adolescentes, 

de 0 a 18 anos de idade, todos os direitos previstos na legislação pátria; 2) ela 

considera crianças e adolescentes como sujeitos dos direitos individuais, 

próprios de sua idade em respeito ao seu desenvolvimento. 

O Estatuto da Criança e do adolescente surgiu logo após a promulgação 

da Carta Magna, com a aprovação da Convenção sobre os Direitos da Criança, 
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que passou a enxergar a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. De 

acordo com Santos (2011, p. 156):  

 
 
Aprovada em 1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança 
instituiu uma nova concepção de infância e adolescência: a criança e 
o adolescente como sujeitos de direito (NAÇÕES UNIDAS NO 
BRASIL, 1989). Essa norma regeu-se também por um novo 
paradigma jurídico, que é a substituição das doutrinas penais e da 
situação irregular pela doutrina de proteção integral. 
 
[...] A legislação brasileira não só incorporou a filosofia da proteção 
integral, como ampliou esse conceito. E, mais do que isso, buscou 
formas concretas de operacionalizar essas noções. A Constituição 
Federal (BRASIL, 1988) e o ECA (BRASIL, 1990a) ampliaram a 
noção de Estado, que antes era visto como “coisa” de políticos e hoje 
é concebido como uma união de esforços entre a sociedade política e 
a sociedade civil organizada (movimentos sociais, ONGs, entre 
outros). Essas leis também criaram uma nova maneira de elaborar e 
gerir as políticas sociais, bem como uma moderna abordagem do 
atendimento a crianças e adolescentes, não como um favor do poder 
público, mas como direito dessas pessoas e dever do Estado.  
 
 

Com Base nos autores estudados, percebemos que o Sistema de 

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente foi criado para garantir a 

democratização e a transparência das ações e das políticas públicas, portanto, 

o controle social é fundamental para o bom funcionamento deste sistema, 

porque ele deverá fazer um acompanhamento sistemático das ações 

relacionadas aos direitos de crianças e adolescentes (GADELHA; LUZ; BISPO, 

2011, p. 71). De acordo com Gadelha, Luz e Bispo (Ibid): 

 
 
O Sistema de Garantia de Direitos tem a finalidade específica de 
promover a exigibilidade do direito, na hipótese em que o Estado, a 
sociedade e a família deixarem de cumprir seus deveres. Nesse 
sentido, deve ser concebido exatamente para que possam ser 
delimitadas as suas responsabilidades pessoais, familiares, 
profissionais e institucionais. Discutir essas responsabilidades é 
também tratar dos direitos que foram ameaçados ou violados. No eixo 
de defesa, a lei propõe envolver os atores que foram escolhidos pela 
sociedade ou pelo poder público, para garantir a validade, a 
legitimidade e a eficácia da lei. O SGD também trata da construção 
da igualdade da organização política e social por meio dos espaços 
públicos e institucionais. 
 
 

O Sistema de Garantia dos Direitos é formado por equipamentos das 

políticas públicas como Assistência Social, Educação e Saúde e seus 

respectivos conselhos representados pelo poder público e a sociedade civil 

organizada. O Conselho do Direito da Criança e do Adolescente possui a 
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missão de assegurar prioridade para as crianças e os adolescentes, além de 

outras responsabilidades. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, a Doutrina da Proteção 

Integral e o Sistema de Garantia dos Direitos estão diretamente ligados ao 

artigo 227 da Constituição Federal e totalmente vinculados a uma tríplice 

responsabilidade que é da família, da sociedade e do Estado, sendo que este 

último é responsável por gerir e elaborar as políticas públicas. É fundamental 

que essas instâncias (família, sociedade e Estado) efetivamente funcionem de 

forma articulada, porque se a família não criar e nem educar os seus 

adolescentes, com certeza a tarefa da sociedade de zelar pelas crianças e 

adolescentes será dificultada e, por sua vez, se o Estado não tiver a família e a 

sociedade cobrando o seu papel de gestor e executor das políticas públicas, 

certamente, ocorrerão falhas de articulação nesse processo. 

A realidade em que o adolescente vivencia tem como base a sua família, 

como uma instituição inserida no processo de produção e reprodução das 

relações sociais vigentes. 

É muito importante identificar que os adolescentes não são crianças 

grandes nem futuros adultos. São indivíduos, sujeitos com direitos próprios, 

que vivem uma etapa de evolução maravilhosa. O que vivenciam nessa fase 

definirá sua vida adulta (UNICEF, 2011, p. 14). 

Cada adolescente tem direito de viver essa fase da vida de forma 

integral, e de deter oportunidades para conduzir assertivamente sua energia, 

sua capacidade crítica e sua vontade de transformar a realidade em que vive 

(Ibid, p. 16). 

Ao ratificar esses direitos, o UNICEF convida o Estado, a sociedade 

brasileira e as famílias a assegurarem para cada um desses meninos e 

meninas o direito de viver essa fase de sua vida sob a coerência da igualdade, 

ou seja, livres da desigualdade, mas comemorando a diferença que torna cada 

ser humano único, sujeito de direitos (UNICEF, 2011, p. 16). 

A identificação da relevância dos processos de evolução que acontecem 

na adolescência, do ensejo que a adolescência traduz para o país, do benefício 

que as experiências da adolescência representam tanto para sua vida presente 

quanto, adiante, para sua vida de adulto, resulta na alegação de que esses 

meninos e meninas são possuidores do direito de ser adolescente. O que 
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representa, sob o ponto de vista da cidadania, o direito de ter direitos, de 

entender seus direitos, de conceber novos direitos, “de participar da conquista 

dos seus direitos” (Ibid). 

Para se assegurar o direito de ser adolescente a cada um desses 

cidadãos, é fundamental que se conheçam e se confrontem as vulnerabilidades 

e desigualdades, transformando-as em oportunidades, através das políticas 

públicas e da cooperação cidadã. Somente, desta forma, será viável garantir o 

direito de ser adolescente a cada um desses meninos e meninas (UNICEF, 

2011, p. 21).  

Hoje no Brasil, 3,7 milhões de meninas e meninos na faixa etária de 12 à 

17 anos (17,6% dos adolescentes do País) vivem em famílias muito pobres, 

que sobrevivem com até ¼ de salário mínimo por mês, conforme dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2009 (Ibid). 

A face adolescente da pobreza no País fica mais evidente quando 

percebemos que, apesar de a disparidade de renda estar diminuindo no Brasil 

nos últimos seis anos, atingindo em 2011 o patamar mais baixo desde 1960, o 

percentual de adolescentes vivendo em famílias extremamente pobres 

aumentou entre 2004 e 2009, passando de 16,3% para os atuais 17,6%. Ou 

seja, a pobreza diminui na população brasileira em geral, mas aumenta entre 

os adolescentes (Ibid). 

Interromper o ciclo da pobreza não é fácil, mas primordial para diminuir 

outras vulnerabilidades (UNICEF, 2011, p. 30).  

Se a miséria é uma vulnerabilidade definida por gerações, a baixa 

escolaridade é consequência de um processo de exclusão que tem seu início 

nos primeiros anos de vida dos adolescentes. Atualmente quem tem entre 12 e 

17 anos e possui poucos anos de estudo tem, na maioria das vezes, um 

caminho de educação determinado pela carência de acesso à educação infantil 

e pela inconsistência do ensino fundamental (Ibid, p. 31). 

A baixa escolaridade é uma vulnerabilidade, porque estabelece limites 

às possibilidades que os adolescentes têm e poderão ter ao longo de toda a 

sua vida. Afinal a educação é um direito humano primordial e toda criança e 

todo adolescente têm direito a ela. “Receber educação de qualidade é condição 

sine qua non para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades e ajuda a 

pavimentar o caminho para o presente e para um futuro produtivo e cidadão” 
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(UNICEF, 2011, p. 31). Quando se garante a cada criança o direito a uma 

educação apropriada, apoiada em direitos, gera-se um efeito multiplicador de 

possibilidades para ela e para as gerações futuras (Ibid). 

Se a educação modifica vidas, a baixa escolaridade limita 

transformações, pessoais e sociais. Se a educação é um direito potente para 

terminar com o ciclo de pobreza intergeracional e providenciar a base para uma 

evolução sustentável, a baixa escolaridade é parte do mecanismo que produz 

pobreza e restringe o desenvolvimento (UNICEF, 2011, p. 31). 

Outra vulnerabilidade é a exploração do trabalho adolescente que na 

maioria das vezes interfere na educação deles, além de sujeitá-los a riscos 

físicos e psicológicos, como acidentes, exposição a substâncias tóxicas que 

comprometem a saúde desses adolescentes. Além do mais, o trabalho dos 

adolescentes ocorre de forma desprotegida, porque na maioria das vezes é 

ilegal (existe uma estimativa de que 80% dos adolescentes trabalham sem 

registro na carteira de trabalho) (Ibid, p. 32). 

A gravidez é outra situação de vulnerabilidade com impactos imensos na 

vida dos adolescentes: em sua saúde, no seu rendimento escolar, nas suas 

possibilidades de formação para o trabalho. Como a pobreza, a baixa 

escolaridade e a entrada antecipada e instável no mercado de trabalho, a 

gravidez na adolescência é um dos mais importantes fatores para a 

manutenção de ciclos intergeracionais de miséria e exclusão (UNICEF, 2011, 

p. 41). 

O abuso sexual é outra situação de vulnerabilidade que os adolescentes 

brasileiros estão subjugados no seu dia a dia. Ele deixa marcas imensas em 

meninas e meninos, afetando sua integridade, sua autoestima e sua 

capacidade de confiança (Ibid, p. 44). 

Como outras vulnerabilidades o abuso sexual é um fenômeno complexo. 

Não está associado somente a situações de pobreza e exclusão social, mas 

também a condições como as relações de poder praticadas pelos adultos sobre 

os adolescentes, a utilização da violência como forma de disciplina, a 

dominação de crianças e adolescentes como instrumentos da manipulação dos 

mais velhos (UNICEF, 2011, p. 44).  

A violência perpetrada contra crianças e adolescentes tem raízes 

históricas, econômicas e culturais (FALEIROS, 2007, p.30). Apesar de ser um 
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fenômeno antigo, somente a partir do século XX que a violência contra crianças 

e adolescentes passou a ser considerada como um problema social 

(KOSHIMA; XAVIER; AMORIM, 2009, p.130). Segundo Guerra (1998, p. 32-

33), a violência contra crianças e adolescentes é 

 
 
[...] 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 e 
adolescentes têm de serem tratados como sujeitos e pessoas em 
condição peculiar de desenvolvimento. 
 
 

Conforme os autores estudados neste subcapítulo percebemos que as 

diversas vulnerabilidades afetam negativamente a vida dos adolescentes e que 

a violência sexual enquanto expressão da questão social é um problema social 

de difícil solução, mas enquanto tema principal deste trabalho vamos nos 

aprofundar no próximo capítulo nas diferentes formas de violência sexual e 

principalmente na violência intrafamiliar que atravessa o cotidiano das famílias 

brasileiras e mais especificamente das famílias riostrenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

3. VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR CONTRA ADOLESCENTES 

 
 

O abuso sexual na adolescência é definido como a participação deste 

em atividades sexuais que inadequadas à sua faixa etária e a sua evolução 

psicossexual, onde “A vítima é forçada fisicamente, coagida ou seduzida a 

participar da relação sem ter necessariamente a capacidade emocional ou 

cognitiva para consentir ou julgar o que está acontecendo” (BRASIL, 2002, p. 

19).  

Nesse contexto especifico, o abuso incestuoso é definido como abuso 

sexual que abrange a participação de pais ou outro parente próximo, os quais 

estão em um lugar de maior poder em relação à vítima (Ibid).  

A violência sexual no âmbito familiar é uma violação ao direito à 

sexualidade segura e à convivência familiar protetora (FALEIROS, 2007, p.38). 

Geralmente esta violência, que pode ser cometida tanto por adultos (de ambos 

os sexos) como por outros adolescentes mais velhos, é denominada de 

intrafamiliar, que pode ser entendida como:  

 
 
[...] quando existe um laço familiar ou uma relação de 
responsabilidade entre violador e violado. Quando ocorre no espaço 
onde reside a família é chamada também de violência doméstica. A 
detecção de violência doméstica é uma tarefa muitas vezes difícil por 
dizer respeito ao território do “privado”, além de muitas vezes 
apresentar-se “velada” (KOSHIMA; XAVIER; AMORIM, 2009, p. 133). 

 
 

Este tipo de abuso frequentemente é mantido em sigilo pela família, 

pois, possui um alto grau de reprovação social, embora aconteça entre 

diversos grupos socioeconômicos, raciais e religiosos. Segundo o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2002, p. 19): 

 
 

Tanto nos casos de abuso incestuoso como nos casos de assédio 
sexual, são relevantes as normas familiares, nas quais preponderam 
a autoridade parental e a reverência à esta autoridade (temor 
reverencial), mesmo quando há ameaça, constrangimento e abuso 
sexual. Estes aspectos transcendem a família, e podem ser 
percebidos em outras estruturas sociais e culturas com hierarquia 
rígida, calcadas sobre uma autoridade inquestionável, facilitando o 
abuso de poder. 
 
 



50 
 

Ferreira (2009, p. 47) apresenta um conceito de violência e abuso sexual 

bastante abrangente, que se refere a 

 
[...] utilização do corpo de uma criança ou adolescente, por um adulto 
ou adolescente, para a prática de qualquer ato de natureza sexual, 
sem o consentimento da vítima que é coagida física, emocional e 
psicologicamente. Trata-se de uma relação que satisfaz, de forma 
unilateral, uma só parte – aquele que pratica o abuso. Compreende 
atos libidinosos (incesto, pedofilia, assédio) até o estupro. 

 
 

Podemos afirmar, com base nos autores estudados, que é muito difícil 

explicar o fenômeno da violência sexual intrafamiliar que se manifesta de forma 

tão complexa na realidade contemporânea, pois é fruto de uma grande 

contradição, melhor dizendo, é uma das múltiplas contradições da sociedade 

capitalista na qual vivemos, onde a família tem um papel central na reprodução 

das relações sociais. 

Portanto, com o objetivo de conhecer um pouco mais a realidade destes 

adolescentes e aprofundar os estudos sobre a violência sexual intrafamiliar que 

ocorreram no município de Rio das Ostras, será apresentado no próximo 

subcapítulo uma pesquisa realizada com os prontuários de adolescentes 

atendidos no ambulatório de saúde mental do município no período de 2017 e 

2018. 

 
 

3.1 Apresentação e análise da pesquisa 

 
 

A investigação realizada tem como objeto de estudo a violência sexual 

intrafamiliar contra adolescentes da faixa etária dos 12 aos 18 anos atendidos 

pela equipe do Ambulatório de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes do 

município de Rio das Ostras nos anos de 2017 e 2018.  

A instituição integra a rede de atenção básica do município e tem como 

objetivo oferecer atendimentos ambulatoriais em saúde mental para crianças e 

adolescentes. Durante o período de estágio no ambulatório de saúde mental de 

crianças e adolescentes no município de Rio das Ostras, foi possível 

acompanhar diversos atendimentos relacionados a violações de direitos dessa 

população, provocando o interesse no aprofundamento deste tema. 
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No planejamento inicial da pesquisa estava previsto a análise de dez 

prontuários, que seriam selecionados aleatoriamente, porém, não foi possível 

chegar a este quantitativo. Desta forma, foram pesquisados e analisados oito 

prontuários de adolescentes que foram ou ainda estão em atendimento na 

referida instituição. Para isso criamos um roteiro de pesquisa definindo as 

informações necessárias para o estudo realizado (em anexo).  

Para localizar esses prontuários foi realizada uma pesquisa das fichas 

de notificação individual do SINAN (Sistema de Informações de Agravos de 

Notificação – Ministério da Saúde) referente aos anos de 2017 e 2018. Foram 

encontrados doze fichas de violência sexual intrafamiliar, contudo só foram 

encontrados oito prontuários no arquivo. Importante ressaltar que o número de 

notificações referente à violência contra crianças é maior. 

A partir da pesquisa foi possível sistematizar alguns dados para melhor 

ilustração da análise realizada, sendo estas: o sexo da vítima; a idade da 

vítima; o local onde ocorreu a violência; a quantidade de vezes que ela ocorreu; 

o vínculo do agressor com o adolescente; o sexo do agressor; a idade do 

agressor; se este mantém contato com a vítima; se houve denúncia à Polícia; 

ao Conselho Tutelar; se houve notificação do SINAN; e como a vítima chegou 

ao ambulatório. 

Em relação ao sexo dos adolescentes pesquisados encontramos os 

seguintes resultados: cinco meninas e três meninos, representando 

respectivamente 62% e 38%. 

Em relação à idade dos adolescentes pesquisados obtivemos os 

seguintes resultados: três na faixa etária de 12 anos, um na faixa de 13 anos e 

14 anos, dois com 15 anos e um na faixa de 17 anos. Representando 

respectivamente 37,5%, 12,5%, 12,5%, 25% e 12,5%. 

Em relação ao local onde ocorreu a violência obtivemos os seguintes 

resultados: dois ocorreram na residência do adolescente, três na casa do 

agressor e três não foi informado. Representando respectivamente 25%, 37,5% 

e 37,5%. 

Em relação ao número de vezes que a violência ocorreu obtivemos os 

seguintes resultados: uma vez e mais de uma vez igual a dois e não informado 

foram quatro. Representando respectivamente 25%, 25% e 50%. 
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Em relação ao vínculo do agressor com o adolescente obtivemos os 

seguintes resultados: pai, padrasto e namorado da mãe igual à um e outros 

familiares igual à cinco. Representando respectivamente 12,5%, 12,5%, 12,5% 

e 62,5%. 

Em relação ao sexo do agressor obtivemos os seguintes resultados: sete 

do sexo masculino e um do sexo feminino. Representando respectivamente 

87% e 13%.  

Em relação à idade do agressor obtivemos os seguintes resultados: nas 

faixas etárias de 0 à 15, 50 à 65 e acima de 65 igual a um, na faixa etária de 25 

à 35 igual a dois e não informado igual a três. Representando respectivamente 

12,5%, 12,5%, 12,5%, 25% e 37,5%. 

Em relação ao fato do agressor ainda manter contato ou não com o 

adolescente encontramos os seguintes resultados: um sim, quatro não e três 

não informado. Representando respectivamente 12,5%, 50% e 37,5%. 

Em relação se houve denúncia à polícia obtivemos os seguintes 

resultados: seis sim, um não e um não informado. Representando 

respectivamente 75%, 12,5% e 12,5%. 

Em relação se houve denúncia ao conselho tutelar obtivemos os 

seguintes resultados: dois sim, três não e três não informados. Representando 

respectivamente 25%, 37,5% e 37,5%. 

Em relação se houve notificação do SINAN obtivemos os seguintes 

resultados: cinco sim, dois não informados e um não. Representando 

respectivamente 62,5%, 25% e 12,5%. 

Em relação como o adolescente chegou ao ambulatório obtivemos os 

seguintes resultados: um para diversos encaminhamentos (hospital, semusa e 

conselho tutelar), um para não informado, dois para espontaneamente e dois 

para encaminhamento do CREAS. Representando respectivamente 12,5%, 

12,5%, 12,5%, 12,5%. 25% e 25%. 

 

Em relação ao sexo dos adolescentes pesquisados encontrarmos os 

seguintes resultados: 
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Sexo da vítima 

Feminino 5 

Masculino 3 

Total 8 

 

 

 

 

O gráfico acima demonstra que as adolescentes sofrem mais violência 

do que os meninos, representando 62% do total de vítimas, sendo cinco 

meninas e três meninos (38%). Esta constatação é reflexo da sociedade 

machista e patriarcal em que vivemos. Podemos afirmar também que é uma 

questão de gênero, que demonstra a relação desigual de poder e o quanto as 

meninas estão mais vulneráveis a este tipo de violência. 

 

Quanto a idade desses adolescentes os resultados foram: 

 

 

 

 

Idade da vítima 

12 anos 3 

13 anos  1 

14 anos 1 

15 anos 2 

17 anos 1 
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No gráfico acima percebemos que quanto mais novo é o adolescente 

mais vulnerável ele se apresenta, representando na pesquisa três adolescentes 

na faixa etária de 12 anos (37,5%), dois na faixa de 15 anos, (25%) e uma 

adolescente nas faixas de 13, 14 e 17 anos, representando cada uma destas 

um total de 12,5% das vítimas.  

Com base na realidade pesquisada podemos afirmar que estamos 

diante de um grave problema social, que evidencia a necessidade de proteção 

desses sujeitos, resguardando sua integridade e desenvolvimento. 

 

Sobre o local onde ocorreram as violências nos deparamos com os 

resultados abaixo: 

 

 

  

Local da ocorrência 

Residência 2 

Casa agressor 3 

Não Informado 3 

 Total 8 
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No gráfico acima a análise ficou prejudicada porque em três das oito 

fichas pesquisadas não foi informado o local onde ocorreu a violência, o que 

demonstra o quanto é importante o preenchimento correto e completo das 

fichas de notificação para produção de estatísticas a partir dos dados 

informados. 

No que se refere aos tipos de ocorrência os resultados foram: 

 

Ocorrências 

Uma vez 2 

Mais de uma vez 2 

Não Informado 4 

Total 8 
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Neste gráfico acima a análise também ficou prejudicada, visto que na 

metade das fichas não era informado quantas vezes ocorreu a violência, 

gerando, desta forma, mais uma subnotificação.  

 

Em relação ao vínculo dos agressores com os adolescentes 

encontrarmos os seguintes resultados: 

 

Vínculo do agressor 

Pai 1 

Outro Familiar 5 

Namorado Mãe 1 

Padrasto 1 

Total 8 

 

 

No gráfico acima, fica notório o quanto a violência sexual intrafamiliar é 

um problema social de difícil solução, pois os adultos que deveriam proteger 

seus adolescentes também os violentam, acentuando a vulnerabilidade dos 

adolescentes em relação desigualdade de poder. A categoria outro familiar 

nesta pesquisa é representada por avô, avó, tio e primo.  

 

Sobre o sexo dos agressores os resultados foram: 
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Sexo do agressor 

Masculino 7 

Feminino 1 

Total  8 

 

 

 

Com base no gráfico acima podemos enxergar um reflexo da 

caracterização machista e patriarcal da sociedade capitalista, onde mais de 

80% dos agressores são homens. Isso demonstra uma relação assimétrica de 

poder em relação a questão do gênero, demonstrando o predomínio do homem 

sobre a mulher na realidade presente. 

 

Quanto a idade dos agressores temos os resultados abaixo: 

 

Idade do agressor 

0 - 15 anos 1 

25 - 35 anos 2 

50 - 65 anos 1 

Acima de 65 anos 1 

Não Informado 3  

Total 8 
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Neste gráfico temos que destacar novamente a subnotificação 

consequente do preenchimento incompleto das fichas de notificação, 

impossibilitando desta forma uma estatística precisa e uma análise fidedigna da 

realidade. A subnotificação é um problema que só vai ser resolvido com a 

capacitação dos profissionais que atuam na saúde.  

Nesta categoria três fichas não informaram a idade do agressor, 

representando 37,5% do total das ocorrências, duas fichas informaram que a 

idade do agressor está situada na faixa etária entre 25 e 35 anos, 

correspondente a 25% das ocorrências, uma ficha informou que a idade do 

agressor encontrava-se na faixa etária de 0 a 15 anos, outra que ele pertencia 

a faixa de 50 a 65 anos e outra que informou ser o agressor uma pessoa acima 

de 65 anos, essas três fichas representam cada uma 12,5% do total de 

violências.  

 

No que se refere a manutenção do contato dos agressores com as 

vítimas os resultados foram: 

 

Mantém contato com a vítima 

Sim  1 

Não 4 

Não Informado 3 

 Total 8 
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Novamente, no gráfico acima temos o problema da subnotificação 

atrapalhando a análise fidedigna da realidade vivida por estes adolescentes, 

pois, não é possível saber se as informações não foram relatadas pela equipe.  

Entretanto, com base nos dados analisados percebemos que o agressor 

não mantém mais contato com a vítima, o que representa 50% do total das 

ocorrências, referente a quatro fichas. Três fichas não informaram se o 

agressor ainda mantém contato com a vítima, o que representa 37,5% do total 

das ocorrências e uma ficha informou que o agressor ainda mantém contato 

com a vítima, o que representa somente 12,5% do total das ocorrências.  

Com base nos dados analisados podemos destacar novamente a 

vulnerabilidade destes adolescentes. 

 

Em relação a denúncia policial encontramos os seguintes resultados: 

 

Denúncia Policial 

Sim 6 

Não 1 

 Não Informado  1  

 Total  8 

 



60 
 

 

  

 

Neste gráfico verificamos que em todos os casos em que foram 

notificados com o preenchimento da ficha do SINAN ocorreu a denúncia 

policial. Em seis fichas foi informado que houve denúncia policial, 

representando 75% do total das ocorrências, uma delas informou que não 

houve denúncia e outra não foi informado.  

Mais uma vez destacamos a vulnerabilidade social destes adolescentes, 

em alguns casos foi realizado o exame de corpo de delito. Em um dos casos o 

próprio adolescente foi na delegacia dar queixa do agressor.  

 

Quanto a denúncia ao Conselho Tutelar os resultados foram: 

 

Denuncia Conselho Tutelar 

Sim 2 

Não 3 

Não informado 3 

 Total 8 
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No gráfico acima a subnotificação novamente está atrapalhando a 

análise dos dados, mas podemos perceber que a denúncia no conselho tutelar 

é independente da notificação do SINAN, porque quando o profissional acolhe 

o adolescente vítima de violência ele é obrigado a notificar e enviar uma cópia 

para o conselho tutelar, mas esta notificação não é caracterizada como 

denúncia, ela faz parte do protocolo estabelecido pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Em duas fichas foi informado que houve denúncias do Conselho Tutelar, 

representando 25% do total das ocorrências, em três fichas foi informado que 

não houve denúncia do conselho tutelar e em outras três não foi informado 

nada, representando cada uma destas três fichas 12,5% do total das 

ocorrências.  

 

Sobre a notificação do Sinan temos os resultados abaixo: 

 

Notificação Sinan 

Sim 5 

Não Informado 2 

Não 1 

Total 8 
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No gráfico acima podemos perceber que as notificações estão ocorrendo 

dentro do protocolo estabelecido pelo ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – lei nº 8.069 e pelo Ministério da Saúde, mas ainda temos a 

subnotificação presente. 

Ressalto que o único caso que não foi notificado foi por uma vontade da 

família, pois a violência ocorreu há muito tempo atrás e não persistiu.  Nesse 

caso, o profissional entende que o adolescente não está correndo risco de vida 

e precisa respeitar o sigilo e a ética profissional, acatando a solicitação da 

família.  

 

No que se refere ao vínculo dos agressores com os adolescentes 

pesquisados os resultados foram: 

 

Como chegou ao ambulatório 

Espontaneamente 2 

SEMUSA 1 

CREAS 2 

Conselho Tutelat 1 

Não Informado 1 

Hospital 1 

 



63 
 

 

 

No gráfico acima podemos notar que os adolescentes vítimas de 

violência sexual intrafamiliar chegam ao ambulatório de várias maneiras, mas 

ressalto que os encaminhamentos da secretaria de saúde significa que veio 

através do Ministério Público, pois, por conta da precarização das condições de 

trabalho a demora para o acolhimento é grande.  

Na análise dos dados referente ao gráfico acima, encontramos duas 

fichas informando que a vítima chegou no ambulatório espontaneamente, 

representando 25%, uma ficha não informou nada, representando 12,5%, duas 

fichas informaram que a vítima chegou no ambulatório encaminhada pelo 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, 

representando 25% do total das ocorrências, e outras três fichas informaram 

que as vítimas chegaram no ambulatório com  encaminhamentos diferentes 

(Hospital, Semusa e Conselho Tutelar), representando 12,5%, cada uma, do 

total das ocorrências.  

Essa diversificação de encaminhamentos nos mostra que a 

intersetorialidade vem funcionando apesar da precarização dos serviços que o 

atual contexto histórico nos impõe. De alguma forma “ainda existe uma luz no 

fim do túnel”, quando nos deparamos com profissionais que que lutam pela 

manutenção a rede de enfrentamento às violências, seguindo os protocolos 

necessários e fazendo com que os fluxos construídos não se percam. 
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Também foi possível observar no material pesquisado que dos oito 

prontuários analisados apenas três relatavam a existência de outra violência 

associada, sendo elas a violência física e psicológica, que na maioria das 

vezes estão associadas à violência sexual conforme afirma Faleiros (2007).  

Outro ponto necessário ao debate é que, de acordo com as informações 

contidas nos prontuários, somente dois agressores foram presos, os demais 

documentos não relatam nenhuma penalidade para o agressor. Este fato pode 

ocasionar maior vulnerabilidade aos adolescentes.  

Apesar de sucinta, essa pesquisa mostra uma parte expressiva da 

realidade enfrentada pelos adolescentes que estão em acompanhamento no 

Ambulatório de Saúde Mental de Criança e Adolescente e que sofreram 

violência sexual intrafamiliar nos anos de 2017 e 2018.  

Enquanto uma das expressões da questão social este debate está 

atrelado a condição de vulnerabilidade social que afeta negativamente a vida 

dos adolescentes, como o machismo, a injustiça social, a relação desigual de 

poder, e a violação dos direitos humanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Diante do que foi exposto ao longo destes três capítulos, principalmente 

no último, podemos afirmar que a violência sexual intrafamiliar é muito difícil de 

combater, porque ocorre no âmbito da vida privada, ocultada pelas relações 

desiguais de poder que afeta crianças e adolescentes devido suas condições 

de vulnerabilidade social. Esta população está sujeita também a violência 

institucional e outras diversas violações de direitos devido o não atendimento 

de suas demandas por parte do Estado e da família, intensificadas pelas 

precárias condições que se encontram as políticas públicas na atualidade. 

Podemos notar que os autores estudados tratam o abuso sexual de uma 

forma ampla para posteriormente especificar os tipos de violência sexual 

praticados contra os adolescentes. A OMS (Organização Mundial de Saúde), 

responsável pela publicação da lista CID-10, que dispõe da Classificação 

Internacional da Doença, tem um código diferenciado para cada uma delas 

como, por exemplo, T74.2 (abuso sexual), Z04.4 (exame e observação após 

alegação de estupro e sedução), Y05.0 (agressão sexual por meio de força 

física), R45.6 (violência física), e outros (OMS – CID 10).  

Este código normalmente é utilizado pelos profissionais de saúde 

quando preenchem a ficha de notificação individual do Ministério da Saúde, O 

SINAN (Sistema de Informações de Agravos de Notificação), que é obrigatório 

mesmo quando não se tem a certeza da violência mas existe a suspeita 

(BRASIL, 2009b, p.10).  

Levando para o cenário atual que estamos vivendo, podemos afirmar 

que o desmonte das políticas públicas tem se tornado cada vez mais perverso. 

É notória a desconstrução dos mínimos direitos assegurados, o sucateamento 

dos serviços e benefícios prestados à população riostrense. A realidade é que, 

com o avanço do neoliberalismo na década de 90, o Brasil nunca conseguiu 

efetivar os direitos conquistados na Constituição de 1988, a nossa Carta 

Magna. 

Voltando mais especificamente para a política de saúde mental o cenário 

é devastador. Contudo, podemos comemorar a recente vitória da 

recomendação nº 04/2018/PFDC/MPF, datada de 06 de dezembro de 2018, 
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que recomenda que o Ministério da Saúde suspenda as portarias nº 3659 de 

14 de novembro e nº 3718 de 22 de novembro do presente ano. Ambas 

cortavam recursos de equipamentos da saúde mental que compõem a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS).  

Atualmente, o estado do Rio de Janeiro, ao pretender municipalizar a 

política de saúde vem transferindo as responsabilidades para os municípios, 

sem a devida garantia de investimento. Ademais, implementa uma política de 

orientação baseada no neoliberalismo com profundos cortes nos gastos 

sociais, interferindo diretamente nas políticas públicas e na garantia dos 

direitos à população.  

Desta forma, um olhar para a política pública de saúde do município de 

Rio das Ostras nos revela que esta não está muito diferente dos outros 

municípios da Baixada Litorânea (região de saúde que composto por nove 

municípios: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Casimiro de Abreu, Iguaba, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e 

Saquarema), podendo até ampliar esta comparação para os demais municípios 

do Estado do Rio de Janeiro.  

O que verificamos nos dias de hoje é um reflexo de um longo processo 

histórico, onde as transformações societárias vivenciadas a partir da 

reestruturação produtiva trouxeram impactos significativos para o mundo do 

trabalho, especialmente nas profissões e na relação entre o Estado e a 

sociedade, alinhado à uma nova forma de sustentação de acordo com os 

preceitos liberais. Esse cenário torna-se um grande obstáculo para a 

consolidação dos direitos relativos à proteção da infância e da juventude. 

Com isso, a violência sexual intrafamiliar, apesar de difícil solução tendo 

em vista a relação eliminável entre capitalismo, poder, violência e questão 

social, deve ser enfrentada através das lutas sociais pela ampliação e 

consolidação dos direitos relativos à população infanto-juvenil. A sociedade 

como um todo precisa lutar por seus direitos e cobrar do Estado sua 

responsabilidade na gestão e implementação das políticas públicas como 

forma de enfrentamento das expressões da questão social. 

 

 

 



67 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 
ANTUNES, Ricardo. As metamorfoses e a centralidade do trabalho hoje. In: Os 
sentidos do trabalho: Ensaios sobre a afirmação e a negação do trabalho. 
4ed.São Paulo: Boitempo Editorial, 2001. 
 
BRASIL. Violência intrafamiliar: orientações para a prática em serviço. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2002. – (Cadernos de atenção básica, nº 8). 
 
_______. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providencias. 
 
_______. Ministério da Saúde. Temático Prevenção de Violência e Cultura de 
Paz V.III. – Brasília: Organização Pan – Americana da Saúde, 2008. 60 p.:il. 
(painel de indicadores do SUS, 5). Disponível em:< 
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/13/Painel-5.pdf> 
acessado em 01 de dezembro de 2018. 
 
_______. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e 
Promoção da Saúde. – 2ª. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 92 p. : il. 
2ª edição do Viva: instrutivo de notificação de violência doméstica, sexual e 
outras violências. Disponível em :< 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/viva_instrutivo_violencia_interpesso
al_autoprovocada_2ed.pdf> acessado em 01 de dezembro de 2018. 
 
BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: 
Fundamentos e História. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 2009 (biblioteca básica de 
serviço social, v.2). 
 
BEHRING, Elaine R.; SANTOS, Silvana Mara M. Questão social e direitos. In: 
ServiçoSocial: direitos sociais e competências profissionais. Brasília: 
CFESS/ABEPSS, 2009. Disponível em: < https://www.passeidireto.com/.../-
behring-elaine-rossetti-questao-social-e-direitos-sub>acessado em 01 de 
dezembro de 2018.  
 
BRUSCHINI, Cristina. Teoria crítica da família. In: AZEVEDO, Maria A.; 
GUERRA, Viviane N. de A. (orgs.). Infância e violência doméstica: fronteiras 
do conhecimento. 3 º ed. São Paulo: Cortez, 2000.  
 
______. Uma abordagem sociológica da família. In: Revista Brasileira de 
Estudos da População. São Paulo, v.6, n.01, p.1-23. Disponível em: 
<https://www.rebep.org.br/revista/article/view/562/pdf_536>acessado em 01 de 
dezembro de 2018. 
 
CARVALHO, Edmilson. A Crise Estrutural do Capital. Revista Bahia Análise & 
Dados. Salvador, v.12, n.3, dez. 2002. 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/13/Painel-5.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/viva_instrutivo_violencia_interpessoal_autoprovocada_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/viva_instrutivo_violencia_interpessoal_autoprovocada_2ed.pdf
https://www.rebep.org.br/revista/article/view/562/pdf_536


68 
 

Disponível em: < https://www.passeidireto.com/arquivo/43993979/a-crise-
estrutural-do-capital>acessado em 01 de dezembro de 2018.  
 
CAVALCANTI, Fátima Gonçalves; SCHENKER, Miriam. Violência, família e 
sociedade. In: NJAINE, Kathie (Org.). Impactos da Violência na Saúde. 2ª ed. 
Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2009.  
 
CEOLIN, George Francisco. Crise do capital, precarização do trabalho e 
impactos no Serviço Social. Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, 
n. 118, jun. 2014.Disponível em: < 
https://www.scielo.br/pdf/sssoc/n118/a03n118.pdf >acessado em 01 de 
dezembro de 2018.  
 
COSTA, Edmilson. A Globalização e o Capitalismo contemporâneo. 1ª ed. 
São Paulo: Editora Expressão Popular, 2008. 
 
ENGELS, Frederic. A origem da família, da propriedade privada e do 
Estado. 17ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.  
 
FILGUEIRAS, Luiz A.M. Reestruturação Produtiva, Globalização e 
Neoliberalismo: capitalismo e exclusão social neste final de século. 1997. 
Disponível em: https://docplayer.com.br/12257704-reestruturacao-produtiva-
globalizacao-e-neoliberalismo...acessado em 01 de dezembro de 2018. 
  
GUEIROS, Dalva Azevedo. Família e proteção Social: questões atuais e limites 
da solidariedade familiar. In: Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo: 
Cortez, n. 71, 2002 
 
IAMAMOTO, Marilda Villela. Mundialização do Capital, “questão social” e 
Serviço Social no Brasil. Revista em Pauta, n. 21, 2008a. Disponível em: 
<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta/article/view/93> 
acessado em 22 de outubro de 2018. 
 
______. Questão social e Serviço Social. In: O Serviço Social na 
Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 14ªed. – São Paulo: 
Cortez, 2008b, p. 27 - 42. 
 
______. Questão social e Serviço Social. In: Serviço Social em tempo de 
capital fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social. 4ª ed. – São 
Paulo: Cortez, 2010, p. 167 - 172. 
 
IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. O Serviço Social no 
Processo de Reprodução das Relações Sociais In: Relações Sociais e 
Serviço Social no Brasil – Esboço de uma interpretação histórico-
metodológica. 10ª ed. – São Paulo: Cortez, [Lima, Peru]: CELATS, 1995.  
 
MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. 3 ed.São Paulo: 
Martins  
Fontes, 2003a. 
 

https://docplayer.com.br/12257704-reestruturacao-produtiva-globalizacao-e-neoliberalismo
https://docplayer.com.br/12257704-reestruturacao-produtiva-globalizacao-e-neoliberalismo


69 
 

______. Maquinaria e Trabalho Vivo (os efeitos da mecanização sobre o 
trabalhador) – crítica marxista, São Paulo, Brasiliense, v.1, n.1, 1994, p. 103-
110. 
Disponível em: 
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/contador_revista_item.php 
?...acessado em 01 de dezembro de 2018. 
 
NETTO, José Paulo. Cinco notas a propósito da “questão social”. 
In: Capitalismo monopolista e serviço social. 5º ed. São Paulo: Cortez, 
2006. Apêndice à terceira edição, p. 151-164. 
 
NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. O capitalismo contemporâneo. In: 
Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006 
(biblioteca básica de serviço social, v.1). 
 
PEREIRA, Potyara A.P. Estado, sociedade e esfera pública. In: 
CFESS/ABEPSS. Serviço Social: direitos sociais e competências 
profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. 
 
RIZZINI, Irene. Crianças, adolescentes e famílias: tendências e preocupações 
globais. In: Revista Interação em Psicologia, 2002. Disponível em: 
<https://revistas.ufpr.br/psicologia/article/download/3192/2555>acessado em 01 
de dezembro de 2018.  
 
SARTI, C. A. Contribuições da antropologia para o estudo da família. Psicologia 
USP. São Paulo, 1992. Disponível 
em: <http://www.revistas.usp.br/psicousp/article/view/34459.pdf>acessado em 
01 de dezembro de 2018.   
 
______. Famílias enredadas. In: ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália 
Faller (Org.). Família: Redes, Laços e Políticas Públicas. 6ª edição. São 
Paulo: Cortez/Instituto de Estudos Especiais/PUC-SP, 2008. 
 
 

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/contador_revista_item.php%20?...
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/contador_revista_item.php%20?...
http://www.revistas.usp.br/psicousp/article/view/34459.pdf


70 
 

ANEXO 

 
 

ROTEIRO DE PESQUISA PARA COLETA DE DADOS 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O USUÁRIO 

Identificação   

Sexo   

Idade   

Composição familiar  

Bairro residencial  

Nível escolar atual  

Outras informações  

INFORMAÇÕES SOBRE A VIOLÊNCIA 

Outra violência associada  

Local onde ocorreu a violência  

Bairro onde ocorreu a violência  

Quando ocorreu a primeira violência  

Quantas vezes ocorreram  

Por quanto tempo essa violência ocorreu   

A violência ainda persiste atualmente  

Outras informações  

INFORMAÇÕES SOBRE O AGRESSOR 

Qual o parentesco e ou vínculo do agressor  

Sexo   

Idade do agressor  

Bairro  

Mantém contato com o adolescente  

Houve alguma penalidade  

Há relato de outras vítimas  

Outras informações  

INFORMAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO 

Houve denúncia policial  

Houve denúncia com o Conselho Tutelar   

Houve notificação do SINAN  

Quem fez a denúncia   

Como o usuário chegou ao ambulatório  

O adolescente ainda está em acompanhamento no ambulatório  

Como é o acompanhamento (mais detalhe)  
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
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