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RESUMO 

 
 

O presente trabalho tem como finalidade refletir sobre as questões existentes e pertinentes a 

respeito do trabalho do assistente social frente a questão de violência sexual contra criança e 

adolescente, de modo a contribuir para a compreensão das possibilidades de intervenção 

profissional face a essa demanda. Para isso, apresenta reflexões sobre as configurações 

próprias da sociedade capitalista, considerando principalmente as desigualdades sociais que 

brotam como consequências da questão social e que podem expressar formas diversas de 

violência. Procura explicitar que a violência estrutural na sociedade brasileira é a iniciação 

para manifestação de ações violentas, e a violência sexual contra criança e adolescente é uma 

dessas formas de violência. Assim, as reflexões avançam na perspectiva de compreender o 

significado dessa forma de violência, o que exige a compreensão do segmento etário da 

infância e adolescência, assim como das políticas sociais como respostas às expressões da 

questão social e, também, como meios de enfrentamento ao fenômeno da violência sexual 

contra crianças e adolescentes. Por isso enfatiza-se os planos e programas de combate a 

violência sexual na sociedade e as possibilidades e contribuições a serem ofertadas pelo 

Serviço Social frente a essa questão, considerando os parâmetros ético-políticos do projeto 

profissional que orientam a defesa dos direitos e o enfrentamento das formas de violação e 

violência. 

A metodologia utilizada foi através de pesquisas bibliográficas, pesquisas eletrônicas, 

pesquisas de dados e pesquisa documental. O objetivo da pesquisa foi analisar os 

programas e projetos direcionados a violência sexual contra criança e adolescente e o 

trabalho do Serviço Social diante a essas demandas. 

 
Palavras-chave: Violência Contra Criança e Adolescente, Violência Sexual, Serviço Social, 

Questão Social 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
This paper aims to reflect on existing and pertinent issues regarding the work of social 

workers facing the issue of sexual violence against children and adolescents, in order to 

contribute to the understanding of the possibilities of professional intervention in view of this 

demand. For this, it presents reflections on the configurations of capitalist society, mainly 

considering the social inequalities that arise as consequences of the social issue and that can 

express different forms of violence. It seeks to clarify that structural violence in Brazilian 

society is the initiation for the manifestation of violent actions, and sexual violence against 

children and adolescents is one of these forms of violence. Thus, the reflections advance in the 

perspective of understanding the meaning of this form of violence, which requires an 

understanding of the age group of childhood and adolescence, as well as social policies as 

answers to the expressions of the social issue and also as means of coping with the phenomenon 

of sexual violence against children and adolescents. Therefore, the plans and programs to 

combat sexual violence in society are emphasized, as well as the possibilities and contributions 

to be offered by the Social Service regarding this issue, considering the ethical-political 

parameters of the professional project that guide the defense of rights and confrontation forms 

of rape and violence. 

The methodology used was through bibliographic research, electronic research, data research 

and documentary research. The objective of the research was to analyze the programs and 

projects aimed at sexual violence against children and adolescents and the work of the Social 

Service in view of these demands. 

 

Keywords: Violence Against Children and Adolescents, Sexual Violence, Social Work, Social 

Issue 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho de monografia, intitulado “ VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA 

CRIANÇA E ADOLESCENTE: reflexões sobre possibilidades e contribuições do Serviço 

Social”, apresentará reflexões sobre o significado, os desafios e importância do trabalho 

profissional do assistente social, frente as demandas de violência sexual contra criança e 

adolescente. O desejo de se aprofundar pelo tema, surgiu em um dado momento no campo de 

estágio em Serviço Social, vinculado a instituição de ensino superior do curso de Serviço Social 

na Universidade Federal Fluminense, realizado em uma instituição pública de saúde mental no 

município de Campos dos Goytacazes, RJ, no período de 2018 a 2019, onde presenciei 

demandas de violência sexual contra criança e adolescente e os desafios então apresentados ao 

profissional de Serviço Social diante das demandas tão emergenciais. 

 

O meu entusiasmo de buscar compreender essas questões no campo de estágio, surgiram 

de dois parâmetros: o primeiro de me aprofundar sobre prevenções, programas e projetos 

voltados à violência sexual contra criança e adolescente, e o segundo de compreender o porquê 

do profissional de Serviço Social não se aprofundar nas demandas de violências, como os outros 

profissionais atuam diante a essas questões. 

De acordo com os apontamentos apresentados acima e analisados no campo de estágio, 

pude considerar que demandas emergenciais como a violência sexual contra criança e 

adolescentes eram direcionadas para determinados profissionais, e o assistente social ficava 

apenas com o atendimento inicial, que seria a porta de entrada, em demandas como esta. O 

estudo apresentado buscou problematizar e aprofundar reflexões sobre as possibilidades e 

contribuições do assistente social no campo de respostas à violência sexual contra criança e 

adolescente, para isto foi preciso, analisar as relações sociais, o significado das famílias como 

produtos históricos, as políticas sociais direcionadas para estas demandas e o próprio Serviço 

Social, principalmente no que tange ao projeto ético-político profissional. 

 

Diante disto, me questiono o porquê de o assistente social não intervir afundo nessas 

demandas, já que é um profissional altamente qualificado e competente para lidar com ações 

de alta complexidade, como dispõe no seu código de ética “A defesa intransigente dos direitos 

humanos contra todo tipo de arbítrio e autoritarismo” (IAMAMOTO, 2021, p.43), o assistente 

social, tem autonomia e competência para intervir, investigar demandas de violência sexual 
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contra criança e adolescente como uma das formas de grave violação dos direitos desse 

segmento 

 

A metodologia utilizada foi através de pesquisas eletrônicas, pesquisas de dados, 

pesquisa documental e pesquisas bibliográficas. Os principais autores utilizados foram: Faleiros 

(2010); Guerra (2001); Mioto (2010); Netto (1999); Sarti (2008), Yazbek (2009), entre outros. 

Perante isto, a monografia se apresenta em três capítulos. O primeiro, intitulado 

RELAÇÕES SOCIAIS E BREVE CONSIDERAÇÕES DO IMPACTO DA PANDEMIA NA 

SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA, dividido em três subitens. O primeiro subitem trata da 

questão social: breves aproximações, que tem o objetivo de reforçar como se originou a 

violência na sociedade, considerando que a sociedade capitalista se organiza em classes sociais 

e as classes dominantes exercem o poder e a superexploração da classe trabalhadora, já estando 

aqui uma forma de violência. Essas reflexões também contribuíram para a compreensão do 

Serviço Social, uma profissão que intervém nas desigualdades sociais. O segundo subitem 

abordará Apontamentos sobre a questão racial e de gênero, onde retrato a desigualdade racial 

como uma das formas de violência mais reproduzidas na sociedade brasileira e a desigualdade 

salarial entre mulheres e homens negros versus brancos. O terceiro subitem diz respeito ao 

Trabalho, questão racial e de gênero frente à pandemia do novo coronavírus, onde venho 

trazendo a precarização do trabalho e o aumento do trabalho informal, a dificuldade de inserção 

no mercado de trabalho de mulheres negras, e fazendo um breve apontamento da intensificação 

de desemprego nesse período pandêmico e do índice elevado de violência sexual contra criança 

e adolescente durante o isolamento social. 

 
O segundo capítulo intitulado O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 

FAMÍLIA E VIOLÊNCIA, está dividido em cinco subitens. O primeiro subitem trata do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), onde explicito a trajetória da conquista dos direitos da 

criança e do adolescente e como foram reconhecidos como sujeitos de direitos na sociedade, 

uma vez que queremos compreender uma forma de violência cometida contra esse segmento. 

O segundo subitem diz respeito a Algumas reflexões sobre famílias onde descrevo a 

transformação familiar e sua composição e a desproteção no âmbito familiar e da assistência 

social, afinal, ao mesmo tempo em que a família é o espaço da proteção à criança e ao 

adolescente, ela pode também ser o exato oposto, isto é, o espaço no qual se vive múltiplas 

formas de desproteção e de violência, entre elas, a violência sexual. O terceiro subitem trata das 

formas de violência na sociedade, para entender a violência sexual é preciso compreender o 
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contexto da violência como um todo e com isso foi preciso falar da violência estrutural, que 

expressa a desigualdade social e econômica produzida e reproduzida na sociedade capitalista, 

a exploração do trabalho e de como essas questões são naturalizadas. O quarto subitem 

apresenta Reflexões sobre o significado da violência doméstica contra criança e adolescente e 

a violência sexual, onde retrato os tipos de violência doméstica contra crianças e adolescentes, 

dando ênfase na violência sexual de modo a tentar compreender essa forma particular de 

violência. O quinto subitem apresenta, em linhas gerais e muito aproximativas, o perfil do 

abusador, onde descrevo como o abusador se aproxima da família e da vítima e como são feitas 

as suas abordagens. 

 

 

O terceiro capítulo intitulado POLÍTICAS SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL: Significados 

e desafios, encontra-se dividido em três subitens. O primeiro subitem se ocupa das Políticas 

Sociais: reflexões sobre seu significado, onde descrevo a trajetória da política social e seu 

significado, até a sua efetivação, a importância da Assistência Social para sociedade e 

principalmente para demandas de violência sexual contra criança e adolescente. E aponto 

brevemente o Sistema Único de Saúde (SUS), cabendo aqui destacar que a motivação do meu 

tema de TFC surgiu no âmbito da saúde mental, ou seja, situações de violência sexual contra 

criança e adolescente apresentam-se à saúde e à saúde mental, então é válido uma breve 

problematização neste momento, apontando a importância das articulações das redes no âmbito 

da saúde e da assistência social. Cabe ainda salientar que essas duas políticas sociais nas quais 

tradicionalmente se insere o assistente social. O segundo subitem é sobre as Respostas no 

campo da violência contra criança/adolescente, onde aponto o Plano Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual Contra Criança e Adolescente, O Programa Nacional de 

Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes, e programas e campanhas ao 

combate à violência sexual contra criança e adolescente no município de Campos dos 

Goytacazes, RJ. O terceiro subitem tratará do Serviço Social: significado social, projeto ético- 

político e possibilidades de participação no enfrentamento da violência sexual contra crianças 

e adolescentes, onde é abordado o percurso histórico do Serviço Social e como se originou o 

projeto ético-político profissional, buscando discutir sua importância como referência para 

fazer frente às demandas de violência sexual contra criança e adolescente. 

 

De acordo com o que foi apresentado acima, a construção da monografia tem o intuito 

de contribuir com o estudo, para os assistentes sociais, acadêmicos do curso de Serviço Social 
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e interessados no tema de Violência Sexual contra Criança e Adolescentes e reflexões sobre 

possibilidades e contribuições do Serviço Social. É importante registrar aqui uma significativa 

ausência de produção bibliográfica sobre a temática pelo Serviço Social, ainda que essa seja 

uma demanda legítima de atuação profissional. 
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CAPÍTULO I 

 

 
Relações Sociais e breves considerações do impacto da pandemia na sociedade 

contemporânea 

 

1.1. QUESTÃO SOCIAL: breves aproximações 

 

 

A questão social tem sua base na acumulação do capital e se mostra nos impactos 

causados sobre a classe trabalhadora. A expressão questão social se originou na Europa 

Ocidental, onde se teve contato com as condições de produção pela exploração e a desigualdade, 

devido aos impactos provocados pela Revolução Industrial, situada na Inglaterra do séc. XIX. 

Esses impactos foram denominados como o ‘’fenômeno do pauperismo’’. “Para os mais lúcidos 

observadores da época, independente da sua posição ideo-política, tornou-se claro que se tratava 

de um fenômeno novo, sem precedentes na história anterior conhecida” (NETTO, 2001, p.42). 

Podemos perceber que esse impacto foi tão tremendo que a visibilidade da desigualdade 

social se tornaria evidente. O autor enfatiza que no decorrer do aumento das condições de 

produção e de enriquecimento capitalista se desenvolveu, ao mesmo tempo, a pobreza, dando- 

se a apropriação desigual da riqueza produzida pela classe trabalhadora. Com o efeito da 

pauperização, Netto (2001, p.42) afirma que: 

 

não era inédita a desigualdade entre várias camadas sociais, se vinha de muito 

longe a polarização entre ricos e pobres, se era antiquíssima a diferente 

apropriação e fruição dos bens sociais, era radicalmente nova a dinâmica da 

pobreza que então se generalizou. 

 

Sendo assim, a classe trabalhadora era explorada pela sua força de trabalho, e com a 

exploração o lucro se ampliava cada vez mais, e foi por meio desta exploração que a classe 

burguesa se enriqueceu. Por isso, a questão social se constituiu por meio da exploração da força 

de trabalho da massa trabalhadora, trabalho o qual era intimamente excessivo e abusivo no 

referido contexto histórico. Conforme Iamamoto (2007 apud Lajús, p.25): “O regime capitalista 

de produção é um processo que se desenvolve sob relações sociais de produção histórico- 

econômica específicas”. 

O termo pauperismo ligado à expressão ‘’questão social” está associado, segundo Netto 

(2001, p. 43) “[...] aos seus desdobramentos sócio-políticos. [...]. Os pauperizados não se 
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conformaram com a sua situação: da primeira década até a metade do século XIX, seu protesto 

tomou as mais variadas formas [...]”, ou seja, pela situação enfrentada pela população 

trabalhadora diante do pauperismo foi necessário um conjunto de ações, provocando a 

construção de políticas sociais pelo Estado. 

Dito isso, o assalariado é reconhecido apenas como um simples portador da única coisa 

que possui, ou seja, ele vende a sua força de trabalho para sobreviver, sendo uma troca de força 

de trabalho versus produção de mercadorias. Com o desemprego e a ampliação do trabalho 

precarizado e flexibilizado, o trabalhador se submete a realizar trabalhos em que é 

superexplorado, por não possuir alternativas de conseguir um outro emprego, o qual não seja 

submetido ao trabalho excessivo, evidenciando que a classe burguesa só terá lucratividade pela 

via da exploração do trabalho alheio. De certa forma, essa é a estratégia de trabalho da classe 

burguesa, faz com que os trabalhadores não evoluam intelectualmente e nem financeiramente, 

assim manterá o seu ‘'exército’’ disposto para servi-los e sem dar palpite, pois precisam do 

trabalho para sobrevivência. 

Marx (1990, p.136 apud Lajús 2010) descreve esta questão como: 

 

as relações de produção nas quais se move a burguesia, não tem um caráter 

único, um caráter simples, mas sim um caráter de duplicidade que nas mesmas 

relações em que se produz a riqueza, é também produzida miséria, que, nas 

mesmas relações em que há desenvolvimento das forças produtivas, há uma 

força produtora de repressão, que estas relações só produzem a riqueza 

burguesa, distribuindo continuamente a riqueza dos membros integrantes 

desta classe e produzindo um proletariado sempre crescente 

 

Iamamoto (2001) salienta que a mais valia é fruto do processo de exploração da força 

de trabalho tal como se dá na produção de mercadorias no capitalismo. Ou seja, o valor recebido 

pelo trabalhador por meio do salário ao vender a sua força de trabalho é diferente do valor que 

sua força de trabalho cria, sendo este valor maior do que o valor apropriado pelo trabalhador 

através do salário. Marx (1985:754, livro III apud Iamamoto,2000, p.14), pondera que o 

“conjunto dos meios de produção convertido em capital’’ é de domínio de apenas uma classe 

social, os capitalistas. 

Desse modo, a classe capitalista tem o intuito de dobrar a força de trabalho para gerar 

mais produtividade, ocasionando a exploração do trabalho e gerando lucratividade para a classe 

dominante. Com a metamorfose de lucratividade dos capitalistas, eles descobriram um novo 

meio de lucrar mais e produzir mais mercadoria em menos tempo, isto é, diante do avanço do 

desenvolvimento das forças produtivas (isto é, dos meios de trabalho, dos objetos de trabalho e 
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do próprio trabalho) foi possível substituir a força de trabalho humana pelo trabalho morto, que 

são as máquinas, o que acaba permitindo o desemprego em massa de trabalhadores, que foram 

denominados por Marx, na época da Revolução Industrial, de “exército industrial de reserva''. 

Com essa troca e com o novo mecanismo de trabalho, muitos assalariados foram 

demitidos e foram se desenvolvendo muitos desempregados, a classe trabalhadora foi a mais 

afetada com essa modernidade empregada, e os índices de capital acumulado só foram se 

elevando, reafirmando-se a raiz da produção e reprodução da questão social no âmbito da 

sociedade, mais exatamente, da produção capitalista. No entanto, é importante lembrar que por 

maior que seja o avanço e aumento do trabalho morto, a força de trabalho permanece sendo 

fonte criadora de valor e de mais-valia. 

Dessa forma a pobreza está vinculada a produção capitalista, da distribuição de renda e 

por meio das relações sociais. Iamamoto (2007, p.160 apud Lajús,2010) refere que: 

 

[...] a própria produção... refere-se à distribuição dos meios de produção e, 

portanto, as relações entre as classes, atingindo a totalidade da vida dos 

indivíduos sociais, que se afirmam como inteiramente necessitados tanto na 

órbita material quanto espiritual (intelectual, cultural e moralmente). 

 

Diante desse aumento do desenvolvimento das forças produtivas, incluindo as máquinas 

e a ampliação do trabalho morto, a força de trabalho humana passou a ser desvalorizada, e com 

isso o trabalhador consequentemente ficou distante da produção de riqueza e tendo uma 

dificuldade maior para conseguir um novo emprego: “O pauperismo como resultado do 

trabalho, do desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social -, é uma especificidade 

da produção fundada do capital” (MARX,1980,t.II,p.110 apud IAMAMOTO). 

Iamamoto (2001), destaca a importância de que o pauperismo não é causado pela 

distribuição de renda, mas sim pela produção capitalista fundada na exploração, nas relações 

entre as classes sociais que se dividem por questões de dominação que a classe dominante 

exerce sobre os menos favorecidos, ela interfere profundamente na vida de cada indivíduo, 

fazendo com que eles se sintam um ser sem pertencimento na sociedade. A autora ainda indaga 

que o Estado tem uma grande responsabilidade em relação à pobreza na sociedade, que ele 

deveria intervir e proteger os direitos de cada indivíduo que esteja passando por dificuldades. 

Para Iamamoto (2007, p.160 apud Lajús 2010): 

 
 

A questão social expressa desigualdades econômicas, políticas e culturais das 

classes sociais, mediatizadas 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. 
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Dispondo de Uma dimensão estrutural, ela visceralmente a vida dos sujeitos 

numa “luta aberta e surda pela cidadania” (Ianni, 1992), no embate pelo 

respeito aos direitos civis, sociais e políticos e aos direitos humanos. Esse 

processo é denso de conformismos e rebeldias, expressando a consciência e a 

luta pelo reconhecimento dos direitos de cada um e de todos os indivíduos 

sociais. 
 

Desse modo, a expressão da desigualdade social se dá pelo processo de acumulação de 

capital e com as consequências que se produz sobre a classe trabalhadora, e cabe ao Estado 

intervir com políticas sociais públicas para combater a desigualdade na sociedade. 

Para Yazbek (2001 apud Lajús 2010), a questão social está vinculada a exclusão social, 

a pobreza e a subalternidade, pois esses são articulados à questão social na sociedade, e a autora 

ainda afirma que a divisão das classes fortalece a desigualdade social na sociedade. 

Ainda sobre a análise da autora, a questão social é uma questão estrutural do capitalismo, 

e na sociedade contemporânea as consequências dizimadas sobre a classe trabalhadora, numa 

construção econômica social totalmente excludente. Para ela, há uma construção de “uma forma 

despolitizada de abordagem da questão social, da pobreza, da exclusão social fora do mundo 

público e dos fóruns democráticos de representação e negociação dos efetivos e diferentes 

interesses em jogo” (YAZBEK,2001, p.36 apud Lajús). 

Yazbek (2001) ainda salienta que a condição salarial de muitos trabalhadores, suas 

adversidades, a pobreza e a exclusão, são indicadores de uma determinada classe social e dentre 

outros condicionantes contínuos da desigualdade, por exemplo: raça/etnia, gênero. 

A questão social se manifesta, portanto, por meio de um conjunto de desigualdades, 

produzidas na base econômica da vida em sociedade e sendo atravessadas pela política, pela 

cultura, entre outros, no cotidiano das classes sociais, assim como por disparidades e opressões 

de gênero e étnico- racial. A questão política e a rebeldia são componentes que levaram os 

trabalhadores a reivindicar os seus direitos, e com as lutas de classes trouxeram grandes 

conquistas, fizeram com que o Estado respondesse para os trabalhadores, colocando em vista a 

questão social para a esfera pública, repercutindo e exigindo que o Estado reconhecesse os 

direitos dos trabalhadores. 

A intervenção do Estado nas manifestações da questão social se deu pela criação de 

programas assistenciais, e políticas sociais direcionadas ao atendimento de parte das 

reivindicações dos trabalhadores, reduzindo-se danos gerados a certo grupo populacional de 

trabalhadores e de suas famílias, o direito ao salário mínimo, licença maternidade e 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conquistas estas que foram de suma importância 

para o mundo do trabalho e para sociedade. 
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Yazbek (2001), diria que essa reprodução desigual pelo Estado, economia e classes 

sociais na sociedade é constante e estrutural, que é dessa maneira que os menos favorecidos são 

vistos, reconhecidos, na sociedade. Importante salientar que a pobreza é o resultado da 

exploração da força de trabalho, que sustenta o enriquecimento do capital, sendo assim, a 

produção e acumulação do capital gerou-se uma precarização no mundo do trabalho e 

desemprego, consequências estas que deixaram muitos indivíduos fora do ciclo trabalhista, que 

seria sem oportunidade de emprego. 

Portanto, o desgaste de quem procura emprego e de quem é empregado e não é 

reconhecido como um trabalhador que tem as suas obrigações além do trabalho é extremamente 

extenuante, digo isto, pois há trabalhos que sobrecarregam muito os trabalhadores e não 

possuem um horário fixo para sair, isso se chama exploração. E com a exploração vem os 

desgastes e esse consumo intenso de trabalho acarreta danos físicos e mentais, o salário 

recebido durante o mês não é cabível com as consequências ocasionadas pela exploração do 

trabalhado, e é uma das expressões da questão social, esses condicionantes refletem nas 

condições de vida do trabalhador , na moradia, na alimentação que muitas vezes não é o 

suficiente para uma família, de certa forma, afeta na educação, pois sem um alimento não há 

possibilidade de raciocinar direito, com isso, a saúde acaba ficando comprometida causando 

ansiedade, medo, depressão, indicadores estes que são as consequências de uma sociedade 

capitalista deixando explícita a exclusão e o descaso pela população trabalhadora, mais 

empobrecida. 

A desigualdade e a economia são duas palavras que andam lado a lado, para gerar lucro 

é necessária produção e força de trabalho humana para que assim se desenvolva a riqueza. São 

esses componentes que solidificam a pirâmide capitalista, consolidando em uma apropriação 

desigual de riqueza, além de formas variadas de opressão e dominação de classe, perpassadas 

por outros componentes, como raciais e de gênero. 

Neste sentido, um fator que podemos frisar é a desigualdade salarial, uma vez que 

muitas empresas e indústrias, não retribuem os seus trabalhadores de forma igual, ou seja, não 

recebem o mesmo salário para o exercício de atividades e funções iguais. Se em uma empresa 

há 50% de funcionários, sendo eles formados na mesma área e com a mesma carga horária de 

trabalho, o correto seria que todos os 50% recebessem ao final do mês o salário integral, como 

demanda a empresa. Correto? Sim, deveria ser desse jeito. Mas por que 20% dos empregados 

que atuam na mesma empresa e que tem a mesma função dos demais, recebem menos? Esses 

20% dos trabalhadores possuem alguma diferença ou os 30% são melhores demais para serem 
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"recompensados" com uma bonificação mais? A verdade é que os 20% empregados são 

compostos e compostas por trabalhadores negros e principalmente trabalhadoras negras, 

havendo aí já a desigualdade racial e econômica no mundo trabalho. Almeida (2018, p.122) 

afirma que “o problema todo é quando a produtividade e a eficiência não podem ser invocados 

como fatores explicativos da diferença salarial”. 

Mas o que Almeida realmente está querendo dizer é que essa desigualdade salarial se 

dá pela desigualdade racial. Mas como assim? Se você possui a mesma profissão, tem o mesmo 

diploma dos demais, por que essa diferença? A questão é, há uma igualdade legal e jurídica 

entre todos os cidadãos, no entanto, há uma perpetuação constante de muitas formas de 

desigualdade. Almeida (2018) ainda reforça que “a desigualdade racial e a de gênero se dá por 

um sistema que funciona a partir de perfis raciais e preconceituosos". Estamos no século XXI, 

mas ainda existe a desigualdade racial e ela é alarmante no Brasil e no mundo inteiro, seja ele 

no trabalho ou na vida pessoal, como veremos a seguir no item abaixo. 

 

1.2. Apontamentos sobre a questão racial e de gênero 

 

 
É notório que para discutir violência é necessário debruçar na questão social e na 

desigualdade racial, pois ela é uma das formas mais reproduzidas na sociedade brasileira, 

inclusive na contemporaneidade. Ou seja, no Brasil, a questão social se ergue a partir das marcas 

deixadas por séculos de trabalho escravizado, formando uma estrutura social profundamente 

racializada. Essa perpetuação do racismo que se reproduz por geração e geração, trouxe consigo 

grandes consequências para a população pobre, indígenas e negras (os). Esse ato de reproduzir 

a desigualdade racial vem desde a época escravista e se estende até o séc. XXI, ainda que não 

do mesmo modo, por isso, precisamos discutir a desigualdade racial, a desigualdade social, ela 

se expressa de formas cruéis, brutais na sociedade brasileira e não podemos nos fingir de cegos. 

Além dos atravessamentos dos genocídios, invisibilidade do negro, discriminação 

salarial, racial, há também pessoas que presenciam atos racistas e não se posicionam, deste 

modo, silenciando essas ações, fortalece o racismo estrutural. 

 
A sociedade brasileira é extremamente racista, mas se posiciona como se ela não fosse, 

o ato de discriminar mascaradamente para não parecer e não ser racista é algo natural na nossa 

sociedade, uma vez que nela foi produzido o mito da democracia racial: “O silêncio dos 

desenvolvimentistas brasileiro em relação à questão racial chega a ser constrangedor, pois tudo 
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se passa como se a questão nacional/racial não fosse o cerne dos debates sobre o pensamento 

social brasileiro” (ALMEIDA,2018, p.154). 

Inclusive, uma ação racista a qual muitos indivíduos na sociedade praticam às vezes sem 

perceber, e outras intencionadamente, sabendo da atitude preconceituosa, é a ação de pensar e 

agir, o que estou querendo dizer é que, muitos indivíduos discriminam os negros com olhares e 

palavras maldosas, isso não é uma forma de se expressar e sim racista, o racismo não está 

relacionado apenas na violência e na discriminação, mas também de como o outro vê o negro 

na sociedade. 

Visto que o racismo é estrutural na nossa sociedade, nesse tópico iremos dar ênfase 

na desigualdade racial no mercado de trabalho e na sociedade, onde mulheres e homens negros 

possuem grandes dificuldades de conquistar o seu emprego. Entrar no mundo do trabalho não 

é uma tarefa fácil, ainda mais quando se é negra (o), quando você tem que disputar uma vaga 

com uma pessoa branca, aí mesmo que suas chances são mínimas. 

No item acima eu dissertei sobre a desigualdade salarial entre mulheres e homens 

negros versus brancos. A estatística de desemprego é agravante principalmente quando você é 

negro (a), por mais que o mercado de trabalho seja amplo, muitas empresas não buscam dar 

muitas oportunidades a pessoas negras. Por mais que o mundo tenha evoluído bastante, algumas 

pessoas continuam retrógradas, obsoletas demais, como as pessoas negras pudessem apenas 

ser faxineiras, babás, coletores de lixo e dentre outras profissões que não devem ser 

desmerecidas, pois cada uma delas tem o seu valor e contribui para a sociedade, mas o que eu 

estou querendo dizer é que tem muitos indivíduos que não veem um jovem negro , um homem 

negro, uma mulher negra com ensino superior, com um diploma em mãos, como de assistente 

social, advogado, médico, enfermeiro, até mesmo empresário, dentre outras profissões que no 

século passado só pessoas brancas que as exerciam, mas sendo que a reprodução do racismo 

não se firma basicamente nisto, ela vai muito além e é mais densa, a sua reprodução é estrutural 

na sociedade e apoiada pelo Estado. 

Pessoas negras estão majoritariamente delimitadas a desigualdade econômica, por mais 

que hoje em dia existam políticas de combate à pobreza, direitos sociais, elas não serão o 

suficiente, ainda, para conseguir que o Brasil e o mundo sejam igualitários e sem discriminação, 

ainda mais com um sistema capitalista extremamente discriminatório. 

Myrdal (1974 apud Almeida, p,123), acredita que crenças, valores liberais, se afirmam 

na discriminação social contra a população negra. Para ele o motivo de que as pessoas negras 
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sejam discriminadas, seria pela precariedade na educação, pois sem educação as pessoas não 

têm entendimento, outro fator citado por ele é a saúde precária, sem tratamento médico as 

pessoas negras eram excluídas, pois não tinham uma atenção adequada quando estava enfermo 

e sem falar na falta de dinheiro, que era um grande impasse, sem dinheiro não tem como ir 

trabalhar e nem se manter no emprego, todos os quesitos acabam fazendo com que a população 

negra tenha maiores dificuldades, sendo discriminada por não possuir condição básica para se 

manter. 

Outro ponto é que as pessoas brancas estereotipam pessoas negras de não intelectuais, 

por não possuírem ensino. Lembrando que alguns negros no século passado sabiam ler e 

escrever, até mesmo tinham profissão, mas não eram levados a sério, a discriminação e o 

preconceito se exalavam. 

O sociólogo Olivier Cox (apud Almeida,2018, p.124) um intelectual negro, fundamenta 

que o racismo se configura a partir das relações econômicas capitalistas, e que a exploração 

racial e o preconceito surgiram entre os europeus após o crescimento capitalista e o 

nacionalismo, afirma também que o repúdio que os brancos têm pela população negra é um ‘’ 

suporte natural” que se difundiu através da exploração capitalista. Olivier Cox, finaliza: ” 

[...]Por conta das ramificações mundiais do capitalismo, todos os antagonismos raciais podem 

ser relacionados às políticas e atitudes dos principais povos capitalistas, as pessoas brancas da 

Europa e da América do Norte” 

Gary Becker (1957 apud Almeida, p.125), com sua teoria da discriminação por 

preferência, pontua que o racismo é o ato da ignorância, ou seja, a pessoa é racista pelo fato de 

ver o outro como diferente, com tonalidade de pele diferente e por ser ‘’diferente’’ essa pessoa 

não trará lucro e sim prejuízo. Na visão de Gary Bracker, o racista tem esse olhar 

preconceituoso, arrogante, que tem o pensamento convicto de que a raça vai interferir na 

produtividade. 

Almeida (2018) coloca que uma pessoa racista, é um empregador que deixa de 

contratar o empregado por conta da sua tonalidade de pele, que a desigualdade econômica se 

dá também pelas ações racistas, de não dar oportunidade a uma pessoa negra sem ao menos 

saber de sua capacidade. Ao longo da trajetória, o indivíduo de pele branca sempre se destacou 

e tendo os seus privilégios por não ser de cor e já os negros eram vistos como minorias por 

apenas serem negros, pobres e vistos como sem futuro por muitos deles não terem 

conhecimento e o privilégio de estudar. Essa questão de diferenciação de raça e classe não é de 
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agora, isso já vem de muitos anos, são resquícios da escravidão, mais adiante irei falar sobre 

isso. 

A questão é que a desigualdade racial é reproduzida por algumas empresas pelo fato de 

não pagarem o valor igualitário para mulheres e homens negros, contudo, a sua noção 

empresarial seria que se pagasse o mesmo valor ofertado pela empresa a empregados negros da 

mesma forma que pagariam aos empregados brancos, a sua empresa iria à falência. Bom, se 

não tem como pagar o valor ofertado não tem sentido ter funcionários, mas como mulheres 

negras e homens negros são vistos como minorias, na cabeça deles qualquer quantia está de 

bom tamanho. [...] Almeida (2018) diria que “os negros ou imigrantes são mais baratos e serem 

suscetíveis ao desemprego, mais facilmente disponíveis no mercado de trabalho como “exército 

de reserva de mão de obra” [...]. É estridente a discriminação racial e de gênero evidenciada 

não só pelo indivíduo, mas sim pelo sistema celetista que seleciona ‘’perfil’’ de pessoas negras 

sabendo que na empresa terá uma desigualdade salarial pelo mero fato de sua condição racial. 

Desse modo o sistema celetista acaba explorando os perfis selecionados, os 

empregados negros, com pagamentos abaixo do mercado e psicologicamente abalados, por não 

receberem o mesmo salário que brancos/as e contribuir minimamente com os gastos dentro dos 

seus espaços domésticos, na verdade eles não possuem muitas escolhas, conseguir um emprego 

não é uma tarefa fácil, então os empregados tem duas opções: continuar trabalhando e receber 

menos ou passar por dificuldades, e é claro que a primeira opção prevalece. 

Almeida (2018, p.135) afirma que o racismo se difundiu a partir da superexploração 

realizada por países desenvolvidos e centrais, e ainda enfatiza que o racismo é a expressão da 

relação de poder, sem falar da violência policial contra os menos favorecidos, para ele o racismo 

se iniciou a partir dessa separação discriminatória. 

O racismo se fortalece ainda mais com a negligência do Estado, por mais que existam 

leis contra o racismo, ainda vemos muita crueldade e a lei existe, mas na prática não se efetiva, 

prevalecendo a exploração do trabalhador, violência verbal, física, na maioria dos casos o ato 

da violência leva até a morte e geralmente vem de pessoas que trabalham diante da lei, o correto 

seria que essas pessoas diante da lei estivessem ali para nos defender, proteger e não é isso que 

acontece. A população negra sofre com a violência todos os dias, todas as horas e não é de hoje. 

O Estado que é negligente com a população negra carrega consigo uma ideologia racista e 

estrutural desde sempre e legitima a violência e a desigualdade social e racial no país. 

Esse Estado autoritário vem trazendo consigo atitudes que eram produzidas na 

escravidão e pelo colonialismo, ao fim do regime escravista os pensamentos e práticas racistas 
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continuaram bem fortes, reproduzidos por algumas pessoas brancas e instituições, para eles, os 

negros não deveriam andar livremente pela cidade, só poderiam servi-los, mulheres negras 

poderiam ser apenas babás e serem violadas pelos senhores, o fim da escravidão não foi aceito 

por eles. 

Esse tipo de autoritarismo e violência vem acompanhando desde antes do fim da 

abolição, por mais que estejamos no século XXI ainda existem várias pessoas com o 

pensamento conversador e racista, “As marcas do patriarcado e do racismo, enraizado nesse 

período histórico deixaram seu legado fortemente presente nas relações sociais e nos marcos 

que os sucederam”. (CISNE; SANTOS, 2018, p.102). 

Falar de desigualdade racial é um assunto muito específico, sabemos que a desigualdade 

carrega consigo elementos que constituem para que ocorra a reprodução da própria 

desigualdade social entre as classes, perpassadas por disparidade de raça e gênero, entre outras. 

Mas de onde são essas classes? Raça? Gênero? São pessoas que não tiveram privilégios na 

vida, são pessoas negras que foram e são discriminadas por serem negros, indígenas e outras 

raças que são marginalizadas, e o gênero feminino que sempre foi visto como a Amélia, “dona 

de casa” que não pode fazer nada além do cuidado dos filhos e da casa. Isso para mulheres 

brancas, já as mulheres negras eram e ainda são sexualizadas e com imagem de empregadas e 

as indígenas como objeto sexual e isso tem um peso muito grande no processo de reprodução 

do racismo e do machismo, por exemplo. A exploração corporal das mulheres negras e 

indígenas não era apenas para o uso de uma pessoa só e sim de vários homens que por ter uma 

condição de classe elevada, as dominavam. 

Mas um dos motivos das mulheres serem vistas assim é o patriarcado enraizado na nossa 

sociedade. As particularidades históricas, culturais, brasileiras se configuram através do 

autoritarismo, patrimonialismo, patriarcalismo, clientelismo, privatismo, racismo, dentre outras 

formas opressoras. Conforme analisam Cisne e Santos (2018, p.14) 

 
[...] por que mulheres de origem europeia eram obrigadas ao confinamento no 

espaço doméstico e a submissão, a rígida moral sexual católica, enquanto as 

indígenas e africanas eram submetidas a violência sexual e a desumanização 

vitimizada pelo chamado estrupo colonial [...] 

 

O ato da exploração sexual contra mulheres negras e indígenas se dava simplesmente 

para satisfazer os desejos mais sombrios dos senhores, pois elas eram vistas como um objeto 

sexual, apenas para sexo e reprodução, eram totalmente escravizadas, humilhadas, violadas 

sadicamente, e quando algumas delas engravidavam o seu bebê já tinha um destino bem antes 
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de nascer, os bebês eram vendidos para outras famílias, que os compravam com o intuito de 

escraviza-los, no período escravista quem obtinha dinheiro tinha poder, e os desprovidos não 

poderiam fazer nada além de sentir a sua dor em silêncio. 

 
[...] as mulheres também sofriam de maneira diferente, porque eram vítimas 

de abuso sexual e outros maus-tratos bárbaros que só poderiam ser infligidos 

a elas. A postura dos senhores em relação às escravas era regida pela 

conveniência: quando era lucrativo explorá-las como se fossem homens, eram 

vistas como desprovidas de gênero; mas, quando podiam ser exploradas, 

punidas e reprimidos de modos cabíveis apenas as mulheres, elas eram 

reduzidas exclusivamente a sua condição de fêmea (DAVIS,2016, p.19. Apud 

CISNE; SANTOS, 2018). 

 

Importante pontuar que não só as mulheres eram escravizadas e violentadas, os homens 

negros também eram violentados quando demonstravam perigo para os senhores, eles eram 

mutilados e açoitados drasticamente. 

O patriarcado marcou drasticamente o gênero feminino não somente, mas também na 

sociedade brasileira, a mulher é vista com um estereótipo de que tem que ser submissa ao 

homem e objetificada, e quando se trata de sexismo e racismo a situação fica ainda pior. Para 

compreender o princípio do racismo e patriarcado é preciso olhar para trás e ver a imensa 

trajetória de exploração de trabalho e sexual marcadas na pele de negras/os e indígenas que 

foram brutalmente marginalizadas/os e condenadas/os por sua condição étnico-racial. E mesmo 

com o passar dos anos, décadas, o racismo e o patriarcado continuam enraizados nas culturas, 

classes, esse enraizamento é estrutural, funciona como jogo de poder, que envolve cultura, 

economia, determina a discriminação de classe, raça e gênero. 

A manifestação do patriarcado não se torna explícita apenas no âmbito doméstico, ele 

está presente no mundo do trabalho também de forma bem resistente, assim como no conjunto 

das relações sociais. Após a abolição da escravatura, muitas mulheres buscaram ter uma 

condição melhor na educação, mas não foi fácil para as mulheres negras e indígenas, as 

mulheres brancas também que estavam em busca de conhecimento e sair da caixinha, digamos 

assim, não estavam mais dispostas a ser submissas, e algumas mulheres foram contratadas por 

algumas indústrias. Para elas seria o começo de um novo sonho. Porém, a maioria dos 

empregados era composta por homens conservadores e preconceituosos, que ridicularizavam 

as mulheres e as humilhavam com frases ‘’ lugar de mulher é na cozinha e cuidando da casa’’, 

e elas, por serem mulheres acabam sendo sobrecarregadas, com uma jornada intensa de trabalho 

pelo simples fato de não ser um homem, expressando-se a opressão de gênero. 
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[...]A vigência, ainda hoje, dos mitos e preconceitos através dos quais a 

sociedade atual tenta justificar a exclusão da mulher de determinadas tarefas 

e mantê-la assim, no exercício quase exclusivo de seus papéis tradicionais e 

das ocupações de reconhecimento feminista. (SAFFIOTI,2013, p.230 apud 

CISNE; SANTOS, 2018) 

 

Muitas mulheres por quererem conquistar o seu lugar na sociedade, sofreram violências 

por homens preconceituosos e violentos, até no local de trabalho, eles se achavam e ainda se 

acham no direito de assediar ou até mesmo abusar sexual e fisicamente delas por estarem 

trabalhando num local de trabalho composto majoritariamente por homens, segundo eles, elas 

não deveriam estar ali e se estavam ali, eles poderiam fazer o que quiser e elas teriam que 

permanecer caladas. É evidente que por mais que os anos se passem e leis sejam constituídas, 

a discriminação de gênero, raça, classe e a violência são fortemente predominantes. Muitas 

mulheres negras e indígenas não obtiveram tantas oportunidades assim na alfabetização, 

algumas por terem muitas dificuldades e outras por não terem tempo, pois precisavam cuidar 

dos filhos e da casa. 

 
[...] as mulheres negras e indígenas pouco se beneficiaram das conquistas das 

brasileiras[..] as mulheres negras ainda ocupam a base da pirâmide sexual, 

desempenham as profissões consideradas de menor prestígio; apresentam o 

maior índice de desemprego e recebem os menores salários dentre a população 

economicamente ativa, mesmo quando atingem os mesmos níveis 

educacionais de mulheres e homens brancos. As mulheres negras apresentam 

um índice de analfabetismo três vezes maior do que as mulheres brancas. As 

mulheres indígenas permanecem à margem do processo de inclusão social 

além de apresentar alto índice de analfabetismo, são poucas as que tem acesso 

a ocupação profissional, a não ser aquelas reconhecida no interior da aldeia. 

(Plataforma Política Feminista, 2002, p17 apud CISNE; SANTOS, 2018) 

 

Mas nem sempre uma formação para uma mulher negra é sinônimo de trabalho, segundo 

o jornal de São Paulo (2019), a taxa de desemprego entre mulheres negras é de 16,6%, entre 

mulheres brancas é de11%, entre homens negros, 12,1%, e já entre os homens brancos é de 

8,3%. Dados estes que foram coletados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), pelo economista Cosmo Donato, da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), 

consultores. 

Só pelos dados podemos perceber a discriminação racial, além da mulher negra, pobre, 

ir em busca do melhor para si própria ou para sua família ela ainda passa por dificuldades de 

conseguir um emprego, pelo fato de ser mulher e negra. A mulher negra pode até preencher os 

requisitos ofertados pela vaga de emprego, mas por ela ser negra e mulher sai em desvantagem 

se estiver concorrendo com uma mulher branca. 
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Com a ausência de oportunidades de empregos, mulheres negras começam a trabalhar 

informalmente para se sustentar, é importante destacar que a empregabilidade de mulheres que 

fazem parte do grupo LGBTQIA+ é bem difícil, muitas mulheres preferem esconder a sua 

sexualidade por medo de não ser contratada. Muitas mulheres na maioria das vezes não 

possuem alternativas e acabam vendendo o seu corpo, não só pessoas que não tem estudo que 

trabalham com o corpo, mulheres formadas também, por não terem chances no mercado de 

trabalho acabam seguindo esse caminho para sobreviver que as expõe novamente ao sofrimento 

de formas variadas de violência (sexual, verbal, física). 

Sendo assim, com a dificuldade de inserção das mulheres, principalmente das mulheres 

negras no mercado de trabalho, se torna ainda mais complexo quando se vive em um cenário 

pandêmico devido ao coronavirus-COVID-19, tudo se tornou ainda mais precário e desigual. 

O atual cenário só nos mostrou o quanto a precarização dos sistemas está decadente. No item a 

seguir veremos a relação do trabalho, racial e de gênero diante ao cenário atual em que estamos 

vivendo. 

 

 
1.3. Trabalho, questão racial e de gênero frente à pandemia do novo coronavírus 

 

 

 
Com o surgimento do COVID 19, a desigualdade social que já é característica no Brasil, 

se destacou ainda mais. Nesse período de pandemia e isolamento social, onde pais, mães, 

trabalhadores não podem exercer a sua profissão direito, tudo fica ainda mais complicado, 

muitos ainda estão trabalhando através de home office, mas não são todas as profissões que se 

encaixam nessa modalidade. 

Devido ao avanço do vírus, trabalhadores, chefes de famílias ficaram desempregados, 

grande massa da classe trabalhadora perdeu os seus empregos devido à crise econômica e com 

isso vieram os desgastes emocionais por não saberem como iriam sobreviver daqui em diante. 

Tem toda uma questão de sobrevivência, vem a responsabilidade familiar, muitas famílias são 

compostas por apenas um trabalhador e esse peso sobrecarrega muito o indivíduo que está 

emocionalmente abalado por perder o seu emprego, e por encarar um novo momento com o 

vírus em circulação, tirando a sua liberdade. 

De todo modo, os impactos ocasionados pelo vírus do COVID19 não é o protagonista 

nesse cenário desigual, ele apenas intensificou a desigualdade e a precariedade do trabalho, 
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podemos dizer que a produção capitalista assentada na exploração da força de trabalho, 

intensificada com as transformações no mundo do trabalho é a grande responsável pela 

desigualdade social, ao que se soma a fragilidade no seu enfrentamento por parte do Estado. 

Porém, com o início da pandemia, o desemprego avançou drasticamente e como sempre temos 

que colocar a culpa em alguém ou algo, foi mais viável insinuar que o desemprego em massa 

que aconteceu e que está acontecendo desde 2019 - 2020 foi por conta do vírus, ainda que a 

crise tenha impulsionado o desemprego, ela já se manifestava bem antes de o vírus se espalhar 

no Brasil. 

Com a instauração do vírus no país, foi nítido o tamanho da precariedade e o descuido 

do Estado pelos menos favorecidos, é claro que o descaso e a desigualdade social sempre 

estiveram na sociedade, porém está sendo mais repercutido pelos portais de noticiários e 

televisão nesse momento pandêmico em que estamos vivendo, é claro que a desigualdade foi e 

é um parâmetro desigual em qual o governo adotou para atingir os menos favorecidos, e esse 

parâmetro varia de governo para governo, a desigualdade social possui classe, raça e gênero, e 

são essas características instauradas pela sociedade que formam o maior número de desemprego 

e emprego informal no país. 

É de extrema importância destacar a precariedade na saúde pública, com a crise 

econômica, a crise sanitária se fortaleceu, o sistema de proteção social está em colapso e quem 

sofre com isso é a classe trabalhadora, os menos favorecidos, pois são eles que não possuem 

condições de ter um plano de saúde ou de ser atendido em um hospital privado, nem todo 

trabalhador se encaixa no perfil de pagar um plano mensal de saúde básica e acaba se 

submetendo às condições precárias e negligentes da saúde pública. 

No entanto, o sistema de saúde pública vai de mal a pior, esse estado de calamidade já 

era posto bem antes da pandemia, com a crise econômica apenas ocorreu uma intensificação 

maior no problema, esse problema que atinge a todos, já que todos nós necessitamos de um 

atendimento hospitalar, do SUS (Sistema Único de Saúde), ainda mais nesse momento 

pandêmico, onde tudo está um verdadeiro caos. Se o sistema de saúde público está em colapso, 

onde podemos recorrer? No sistema de saúde privado? É incrível como os empresários, Estado, 

conseguem mercantilizar tudo, até a saúde. E isso é o resultado da mercantilização das políticas 

sociais, como expressão da adoção do neoliberalismo pelo Estado brasileiro, o qual iremos 

aprofundar no capítulo III. 

A classe mais favorecida de certo modo, não sente os impactos gerados pela crise 

intensificada pelo vírus, por mais que muitos indivíduos com um grande poder aquisitivo 
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tenham a sua empresa fechada, ela vai ter como se assegurar por um bom tempo, já quem vive 

exclusivamente do seu trabalho, a classe trabalhadora, vai sentir o impacto profundamente, já 

que ela vive do emprego para sobreviver, e esse é um dos problemas centrais enfrentados pela 

classe trabalhadora. 

De fato, não é fácil perder o seu trabalho, pois é através dele que vem o seu sustento, 

várias famílias no Brasil estão passando por esse momento de fragilidade, crianças e 

adolescentes não ficam de fora, intensifica-se agora a questão escolar, aulas estão sendo 

realizadas virtualmente, através de plataformas online, onde professores podem ministrar as 

aulas e anexar conteúdos programados no calendário escolar. Importante pontuar que esse novo 

método abordado pelo aprendizado em meio a pandemia não é tão favorável para algumas 

famílias, por mais que estejamos bem desenvolvidos tecnologicamente, o acesso ao sinal de 

internet e aparelhos eletrônicos é desigual, há outras prioridades antes de um aparelho 

tecnológico e sinal de internet em muitos espaços domésticos, com essa percepção fica bastante 

contestável a realização desse formato de ensino face às condições desiguais de muitas famílias. 

Segundo o site Jornal Nacional, mais da metade dos alunos das escolas estaduais de São 

Paulo, não acompanham as aulas realizadas na plataforma online, cerca de 30% dos alunos das 

capitais do Espírito Santo e do Acre, não estão acompanhando, e em Pernambuco cerca de 25%, 

no Maranhão 21% e já no Rio de Janeiro aproximadamente 20% dos alunos não conseguem ter 

acesso às atividades escolares, esses dados são do ano de 2020 disponibilizados pelos governos 

dos estados. Desse modo, grande maioria das famílias brasileiras, que vive do trabalho não 

possui condições financeiras para comprar um aparelho tecnológico ou um notebook, muitas 

vezes um membro familiar detém um smartphone, mas em sua residência não tem uma internet 

adequada, com um wiffi de qualidade, só possui a internet móvel que limita o acesso à 

plataforma escolar e com isso crianças e adolescentes acabam ficando ‘’ excluídos ‘’ do mundo 

do aprendizado. Isso tudo expressa a desigualdade social, parte dos estudantes detêm aparelhos 

tecnológicos e outros não conseguem ter acesso ao aprendizado por não terem condição 

financeira. Outra expressão da questão social é a ausência de alimentos em muitas residências, 

trabalhadores que perderam o seu emprego vão colocar na balança o que é mais importante, um 

aparelho tecnológico ou alimento para sobreviver, e é claro que os alimentos prevalecem, 

deixando em segundo plano a alfabetização e o ensino de muitos jovens e crianças. 

Importante destacar que muitos jovens e crianças brasileiras tinham como refúgio a 

escola, às vezes nem era por conta da alfabetização e sim pela alimentação e a necessidade de 

se distanciar de casa, sobretudo das relações ali estabelecidas. Digo distanciamento de casa, 
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porque a maioria já sofreu ou sofre violência física, sexual, emocional e maus tratos por 

membros que partilham a mesma casa. De todo modo, o isolamento social acaba gerando mais 

danos, sobretudo para as crianças, adolescentes, mulheres, mas também para homens, o 

confinamento por longa duração dentro de uma residência com o agressor se torna horas e dias 

de angústia e terror. Não podemos esquecer que nem sempre a desproteção se dá dentro de casa, 

mas também nas ruas, com a ausência dos estudos, jovens e crianças de classes trabalhadoras 

mais empobrecidas vão para as ruas, seja para brincar ou trabalhar e elas estão às margens da 

violência e do risco de se contaminar pelo vírus e, ao mesmo tempo, expostas a um conjunto de 

violências as mais diversas. Também é de suma importância destacar as condições em que 

vivem as pessoas em situações de rua, pois, falamos de isolamento social, ‘’ fique em casa’’, ‘’ 

se proteja’’, e não nos damos conta que tem muitas pessoas que habitam nas ruas e sequer tem 

uma máscara, álcool em gel e alimentação adequada. Portanto, a pandemia que estamos vivendo 

intensifica profundamente as desigualdades sociais que historicamente marcam o nosso país. 

O processo de se adaptar diante ao vírus do COVID19 é uma tarefa bem complexa, com 

o desemprego muitas famílias e indivíduos começaram a apresentar dificuldades em seus 

espaços domésticos, alimentação, moradia, luz, ou seja, acessar o básico para sobreviver passou 

a ser um desafio para muitos brasileiros. 

O pesquisador Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio 

Vargas, (Ibre/FGV), com base nos dados da PNAD- COVID19, mostrou que no mês de junho 

de 2020, os índices de pobreza diminuíram, mas que os dados são muito imprecisos pois eles 

estão sempre mudando de acordo com os anos. Os dados da PNAD COVID19, apresentam que 

o número de pessoas consideradas de extrema pobreza que sobrevivem com menos de R $154 

mensais, caiu de 4,2% (8,8 milhões de pessoas) para 3,3 % (6,9 milhões de pessoas) de maio 

para junho de 2020. E os que vivem com menos de R $446 mensais, caiu de 23,8% para 21,7%. 

Duque, acredita que o índice de pobreza diminuiu por conta do Auxílio Emergencial, 

muitas famílias e indivíduos foram contemplados. O Auxílio Emergencial foi consolidado de 

acordo com o Instituto no Brasil, pela lei n°13.982/2020, direcionado para trabalhadores 

informais, baixa renda, microempreendedores individuais e pessoas que contribuem 

individualmente para o INSS. O valor do benefício é de 600 reais, podendo chegar a 1200 para 

mães que são chefes de família e que possuem mais de um filho. 

O auxílio emergencial foi disponibilizado no ano de 2020, através de parcelas, todo mês 

o indivíduo poderia sacar o benefício de acordo com as parcelas disponibilizadas pelo Governo 

federal. No início de 2021 o auxílio já não fazia mais parte da vida dos brasileiros, segundo o 
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site BBC News Brasil, com o desemprego e sem o auxílio, o índice de pessoas extremamente 

pobres se elevaria. A porcentagem de pessoas de extrema pobreza cresceria entre 10% e 15% 

no mês de janeiro de 2021, conforme Daniel Duque, pesquisador da (Ibre/FGV). 

Perante a retomada do auxílio emergencial, que ficou suspenso durante três meses, no 

período de janeiro a março, no mês de abril o auxílio deu as caras novamente com uma nova 

forma de recebimento, pagamento este que só poderia ser efetuado através de uma plataforma 

digital, que seria o aplicativo da Caixa. Modalidade com muita praticidade já que hoje em dia 

tudo é feito através do mundo digital, a tecnologia avançada só acompanha quem tem 

conhecimento e condição para seguir esse novo padrão tecnológico, sendo que a maioria da 

população que necessita do auxílio emergencial não tem conhecimento do mundo digital, 

melhor dizendo tem conhecimento, não entendimento, portanto muitas pessoas extremamente 

pobres ficaram fora dessa nova parcela do novo auxílio emergencial 2021. 

Além do novo modelo de pagamento, houve uma redução nos valores do auxílio, no ano 

anterior o valor do pagamento era de 600 reais e 1200 para mães chefes de famílias e com mais 

de um filho, com a redução do valor de pagamento foi-se para, 250 reais para indivíduos que 

residem com mais de uma pessoa em seu domicílio, 150 reais para pessoas que habitam 

sozinhas e 375 reais para mães chefes de famílias, deixando claro que no ano de 2020 o auxílio 

emergencial disponibiliza 6 parcelas e no ano de 2021 foram reduzidas para 4 parcelas 

emergenciais. 

Importante deixar bem claro que essa nova modalidade tecnológica de cadastro pela 

plataforma online, não atendeu a todos. De acordo com Gavras( 2021) a exclusão digital 

impossibilitou famílias e indivíduos de terem acesso ao auxílio emergencial, conforme com o 

Centro de Estudos de Financias e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas – 

FGV/Cemif, 20% da população buscou realizar o cadastro para ser contemplada pelo auxílio, 

porém não conseguiram por não obterem um telefone móvel (celular) e os 22% da população 

contestaram não possuir internet suficiente no celular para concluir o cadastro, e os outros 28% 

alegaram não serem íntimos com o mundo digital, por isso não conseguiram realizar o cadastro 

no aplicativo da Caixa, por ausência de instrução. De fato, houve, portanto, uma exclusão a 

esse acesso de grande massa populacional de extrema pobreza, fica bem claro o intuito desse 

projeto. Estamos em meio a pandemia, não podemos aglomerar é claro, mas poderia ter um 

outro meio de fazer o cadastro, através de um número telefônico, o qual a ligação seria gratuita, 

uma outra solução seria o agendamento para realização do cadastro presencialmente, assim 

todas as pessoas necessitadas seriam contempladas e não excluídas, como foram e estão sendo. 
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CAPÍTULO II 

 

 
O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, FAMÍLIA E VIOLÊNCIA 

 

 
2.1.O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

 

 
Sob a perspectiva histórica, a criança e o adolescente só foram reconhecidos como 

sujeitos de direito após a instauração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) através 

da Lei Federal n°8.069, configurado no ano de 1990, foi um marco de grande impacto na 

Constituição de 1988 e uma enorme conquista para a sociedade civil que com suas lutas sociais 

conseguiram que criança e adolescente tivessem direito à cidadania e à proteção. 

Primeiramente, para compreendermos a trajetória do Estatuto da Criança e do 

Adolescente é necessário regredir até o ano de 1979, o ano em que foi instaurado o Código de 

Menores, com a finalidade de ceder ao Estado o poder de executar determinada ação de 

prevenção à criança e adolescente em “situação irregular” até dezoito anos completos 

independente da circunstância. Importante pontuar em 1927, foi constituido no Brasil o 

primeiro Código de Menores, conhecido como Código Melo Mattos, que firmou a 

menoridade em 18 anos. Com isso, houve conflitos de leis entre o Código Melo Mattos e a 

Consolidação das Leis Penais1. 

 
Do mesmo modo, o Código de Menores não era bem visto pela sociedade civil, por 

conta das rebeliões, maus-tratos, abuso e diversas violências que aconteciam dentro do sistema 

menorista (SILVA, 2005). Com as ações desumanas que aconteciam dentro do sistema 

menorista, o Governo juntamente com a sociedade civil e os movimentos sociais anunciaram o 

declínio da Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBM). A sucessão do sistema 

menorista, a PNBM se deu a partir da ineficiência e da ausência de direitos atribuídos a criança 

e ao adolescente, com a reformulação da lei que foi a instauração do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, foi-se configurado que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e de 

reconhecimentos, mas a garantia de direitos não impossibilita “as responsabilidades penais, 

 
 

1 
Depoimento do Exmo.Sr. JOÃO BATISTA COSTA SARAIVA - Juiz do Juizado Regional da Infância e da 

Juventude do Município de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, ao Grupo de Trabalho do ECA, Câmara 

dos Deputados, Número: 0324/04 Data: 13/04/04. 
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controle sócio penal e as formas de punição aos adolescentes com práticas de atos infracionais” 

( Silva,2005.p,35). 

E esse processo de garantia de direitos teve uma visão crítica segundo a autora, visão 

esta que seria, a garantia de proteção e direitos aos jovens que praticavam ações violentas, mas 

ao decorrer do processo da nova legislação e da visão moderna do Estado e da sociedade civil 

foi-se estabelecida a garantia jurídica. 

Conforme Silva (2005, p. 35), “a base filosófica do direito menorista prevista no Código 

de Menores de 1927 e de 1979 se manteve quase inalterada desde sua origem, por um longo 

período de 63 anos [...]” uma vez que nesse período não ocorreu nenhuma modificação no que 

diz respeito ao direito menorista, tais mudanças só foram ocorrer perante o Estatuto da Criança 

e do Adolescente que estabeleceu o direito a proteção integral à criança e ao adolescente. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu perante o declínio histórico do Código 

de Menores de 1979, com base nas análises de Silva (2003) o Estatuto foi fruto de um 

movimento de construção histórica de lutas sociais do movimento pela infância, dos setores 

progressistas da sociedade política e civil brasileira. 

A implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente partiu de diversas mobilizações 

por diferentes setores da nossa sociedade civil, tais como: a CNBB (Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil), o MNMMR (Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua), o Fórum 

DCA (Fórum Nacional Permanente de Entidades Não-Governamentais de Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente), a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), a Pastoral do Menor, 

entre outros. 

O Estatuto foi criado a partir de estudos previstos na Declaração Universal dos Direitos 

da Criança de 1959, na Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) de 1989 e na 

Constituição Federal de 1988. Com o decreto da lei, a criança e adolescente passaram a ser 

vistos como sujeitos de direitos, e a cada direito conquistado consiste a um dever, de 

responsabilidade da família, do poder público e da sociedade. Portanto, tudo que se referia a 

criança e ao adolescente deixou de ser favor gerado pelo Estado e passou a ser direito 

assegurado por lei. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, delibera o novo paradigma de proteção integral, 

aquele que diz respeito às necessidades e ao melhor interesse da criança/adolescente, garantindo 

seus direitos fundamentais pois condena explicitamente qualquer forma de violação de direitos, 

a exemplo da violência doméstica e sexual e aprofunda o significado da cidadania por enfatizar 

direitos e responsabilidades necessárias para garantir a cada criança e adolescente seu 

desenvolvimento e participação na sociedade. 
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No seu artigo 4° o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que: 

 
 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

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

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

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

comunitário. 

 

O artigo 86° do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que: “A política de 

atendimento aos direitos da criança e adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de 

ações governamentais e não-governamentais, da união dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios”. 

Em 1990 foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, onde as crianças 

e os adolescentes tiveram os seus direitos reconhecidos, o Estado sendo responsável pela 

proteção integral da criança e do adolescente com idade até dezoito anos, sendo considerados 

como sujeitos em fase peculiar de desenvolvimento, o que exige um conjunto de ações no 

campo da proteção social na perspectiva do atendimento das necessidades e exigências próprias 

dessa fase 

O Art. 227 da Constituição Federal de 1988 estabelece como dever da família, da 

sociedade e do Estado: 

Assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

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

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

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

As principais conquistas do direito da criança e do adolescente foram: o direito a 

convivência familiar e comunitária, pondo a frente a política de acolhimento institucional em 

abrigo, sem discriminação; ênfase das medidas de proteção socioeducativas; articulação das 

redes das ações governamentais e não-governamentais na política de atendimento; e a 

municipalização do atendimento com a criação dos Conselhos Tutelares nos municípios 

brasileiros. Todas as crianças e adolescentes, sem descriminação de raça, classe social, 

passaram a ser vistos e reconhecidos como sujeitos de direitos. 

Dessa forma, com o reconhecimento de garantia dos direitos da criança e do adolescente 

como sujeitos de direitos previstos na legislação, o âmbito familiar passou a ser protegido pelo 

Estado como um espaço de desenvolvimento integral da criança e do adolescendo. Sendo assim, 

a seguir iremos discutir a importância da base familiar e suas transformações ao longo dos anos. 
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2.2. Algumas reflexões sobre famílias 

 
 

Inicialmente iremos discutir a importância da família e como ela se desenvolveu na sua 

trajetória, ao longo dos anos a família sofreu diversas modificações que expressam as próprias 

alterações nas relações sociais, em suas dimensões econômica, cultural, política, entre outras. 

A palavra família tem um significado maior na vida do ser humano, é através dela que 

aprendemos a ter limites, respeito e responsabilidade. 

Como havia dito, a família sofreu profundas modificações no seu âmbito, tais mudanças 

ocorreram com aceleração do capital e a exploração do trabalho, que ocasionou a desigualdade 

social que impactou nas condições sociais da classe trabalhadora, deixando evidente a escassez 

no mundo trabalho, como foi discutido anteriormente no capítulo I, ou seja, mudanças que 

implicam nas relações sociais e que rebatem, consequentemente, na família, uma vez que ela é 

parte da sociedade. 

Ponderamos que a palavra família na atualidade agrupa várias formas de modificação, 

já que o padrão familiar tradicional não é mais o modelo na sociedade do século XXI, foi-se 

desconstruído de que para ter uma família necessita apenas de um pai e uma mãe, e hoje 

podemos comprovar que para se construir uma família não é preciso ter um pai e uma mãe, 

posto que uma família pode ser constituída por duas mães, dois pais, avós, até mesmo mãe solo 

e pai solo, uma vez que as famílias se constroem na base do amor, respeito, portanto, a família 

como produto histórico é lugar de proteção, mas também onde se dá a desproteção. 

Conforme Alcok (apud Pereira,1996, p.36) “tratando-se da família não há, 

aparentemente, regras ou regulamentos evidentes ditando ‘o que’ deve ser feito ou ‘como’ deve 

ser feito”. Pereira (2004) aprofunda que família é o desejo de cuidar, estar disposto a proteger, 

educar e fazer sacrifícios. 

De acordo com Mioto (2010), a configuração familiar é algo muito complexa, uma vez 

que está sempre se modificando histórica e cotidianamente, por meio das relações sociais e 

negociações entre os indivíduos e as esferas da sociedade, como o Estado, o trabalho, a cultura 

e a política. A autora deixa claro que essas negociações não são feitas por indivíduos da mesma 

classe social, e que essas classes possuem gênero e etnia. Ainda sobre a percepção da autora, 

a família não é apenas um âmbito de recepção de cuidados, onde ampara e cuida dos mais 

próximos, mas também tem um papel fundamental na esfera pública, na sociedade, em suas 

particularidades sociais, políticas e econômicas. 
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Neste sentido, Mioto (2010) aponta algumas mudanças realizadas na sociedade, tais 

como no mundo econômico associado ao trabalho e às tecnologias de reprodução humana e da 

informação. Assim, é preciso compreender as mudanças que ocorrem na sociedade e suas 

repercussões nas distintas formas de composição e organização das famílias ao longo da 

história. 

Sarti (2008) embasa que com as consequências da revolução industrial o mundo do 

trabalho e a relação familiar não foram mais os mesmos, por conta da separação entre as esferas 

pública e privada, esses dois mundos que se cruzavam já não faziam tanto sentido assim para 

algumas mulheres, com essa mudança pós-revolução industrial ocorreram grandes iniciações 

científicas para a sociedade, direcionadas à reprodução humana e também voltadas ao corpo 

feminino. 

Desde a revolução industrial, que separou o mundo do trabalho do mundo 

familiar e instituiu a dimensão privada da família, contraproposta ao mundo 

público, mudanças significativas a ela referentes relacionam-se ao impacto do 

desenvolvimento tecnológico. (SARTI, 2008, p.13) 

 

Assim sendo, muitas famílias sofreram influência com as novas transformações 

ocorridas pós Revolução Industrial, não só com as inovações da ciência, mas também com a 

inserção das mulheres no mercado de trabalho, o trabalho informal e o desemprego, essas 

consequências remodelam as relações familiares e acaba deixando explícita a desigualdade 

social. 

Perante a evolução da ciência, nos anos seguintes foram apresentadas novas 

modalidades de reprodução humana, como inseminação artificial e fertilização in vitro, para 

realização desses dois métodos não é necessário a relação sexual entre um homem e uma 

mulher, foi algo inovador e que trouxe um grande impacto na sociedade e principalmente para 

as famílias tradicionais, que rotulavam essa tecnologia como seleção não natural (SARTI, 

2008). Grandes mudanças causam grandes impactos, ainda mais em uma sociedade 

conservadora e patriarcal, fato que o corpo feminino foi um parâmetro para grandes 

desenvolvimentos tecnológicos no mundo da ciência, a qual beneficiava as mulheres. 

Ainda foi descoberta uma outra inovação no mundo da ciência, o exame de DNA, esse 

exame tem o objetivo de comprovar a paternidade e maternidade, muito embora seja usado para 

a comprovação paterna. Foi um dos maiores impactos na sociedade, onde revela para a 

sociedade a tamanha irresponsabilidade do homem em relação à paternidade, muitos tinham 

filhos e não assumiam por motivos de serem casados ou por falta de responsabilidade com suas 

ações. O DNA foi e é um meio de proteção para a mulher a qual ela pode provar e comprovar 
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a paternidade, mas o intuito não é focar nas mulheres e sim na proteção das crianças e dos seus 

direitos. 

A partir da leitura do texto de Sarti (2008) refletimos que essa descoberta do exame de 

DNA pode ter ocasionado algumas fragilidades nas relações entres os casais, por questão do 

adultério e também por questão da autoridade posta pelos parceiros sobre as mulheres. O exame 

de DNA foi viés para a separação de uma relação falida, onde ocorriam todas as formas de 

violências e opressão contra as mulheres, por conta disso muitas delas que se dedicavam 

somente à vida doméstica (donas de casa), optaram pelo caminho de seguir sozinhas, com seus 

filhos e passaram a chefiar seus espaços domésticos. 

Além do mais, a sociedade oprimia as mulheres que passaram a chefiar a sua própria 

família, há um preconceito na visão patriarcal de que a mulher é provedora apenas da casa e da 

educação da criança, e o homem o provedor do sustento da família, colocando alimentos dentro 

do espaço doméstico e trabalhando fora dele. 

 

Nos casos em que a mulher que assume responsabilidade econômica do lar, 

ocorrem modificações importantes no jogo de relações de autoridade, e ela 

pode de fato assumir o papel do homem como “chefe de família” e definir-se 

como tal. A autoridade masculina é seguramente abalada se o homem não 

garante o teto e o alimento dos seus, funções masculinas, porque o papel de 

provedor a reforça de maneira decisiva. (SARTI, 2008, p.29) 

 

Dessa maneira, Sarti (2008), enfatiza que a mulher ao exercer o suposto papel 

masculino, de chefiar o espaço doméstico não é um problema para ela, já que a mulher está 

acostumada a trabalhar para fora, a adversidade está na ausência de respeito para com a mulher 

na mesma medida em que é atribuído ao homem que historicamente trabalha fora de casa, ou 

seja, a raiz do problema está na sociedade que é totalmente patriarcal e machista, conforme 

procuramos discutir anteriormente no capítulo I. 

A Constituição Federal de 1988 implementou duas modificações no que desrespeito à 

Vara da Família, a primeira foi a guarda compartilhada pelo homem e pela mulher e a segunda 

foi a anulação da classificação de filhos legítimos e ilegítimos, renovado pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente que, como vimos, compreende crianças e adolescentes como sujeitos 

de direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente defende legalmente qualquer criança/ 

adolescente contra maus tratos dos seus próprios familiares, ao mesmo tempo em que reitera “a 

convivência familiar e comunitária" como um direito básico dessa criança (SARTI, 2008, p.24). 

Diante da renovação realizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a sociedade 

passou a rotular algumas famílias que já não seguiam um dado padrão familiar como “famílias 
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desestruturadas” por não seguirem o modelo tradicional (im)posto pela sociedade, e essas 

famílias possuem pertencimentos de classes sociais específicas, ou seja, o padrão familiar 

tradicional composto por uma figura masculina e outra feminina, no qual o primeiro provê o 

sustento da família e a segunda exerce exclusivamente o seu cuidado, o que é transformado a 

partir das próprias alterações ocorridas nas relações sociais. Como procuramos compreender no 

capítulo anterior, essas relações são relações entre classes sociais distintas que são atravessadas 

pelas expressões da questão social. Assim, as famílias da classe trabalhadora mais 

empobrecidas vivenciam arranjos familiares que são determinados também por suas condições 

sociais de vida. 

Neste sentido, de acordo com o site Observatório do Terceiro Setor (2019) que traz 

dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 56,9% das 

mulheres sem parceiros, com filhos de até 14 anos de idade fazem parte dos grupos mais 

empobrecidos e vulneráveis, o índice fica ainda maior se as mulheres solteiras com filhos forem 

negras ou pardas, a estatística se eleva para 64,4%. 

Perante isto, mulheres sozinhas, mães solteiras, com familiares ou não que vivem em 

condição de pobreza são mais propensas a terem uma maior fragilidade na vida social e no 

ingresso precário no mercado de trabalho (CIOFFI,1998 apud SARTI). 

É a partir dessa análise que podemos perceber que famílias mais empobrecidas são vistas 

como “desestruturadas’’, por não conseguirem se inserir no mercado de trabalho ou por não se 

estabilizar, a precariedade no mundo do trabalho está cada vez mais intensa e a escassez do 

emprego faz com que a desigualdade social se amplie gradativamente, e para garantir que sua 

família consiga o necessário para sobreviver se torna um desafio diário, a questão é que quando 

você é mulher, e se for negra tudo se torna mais complexo, ainda mais quando você é a 

provedora da família, a dificuldade se duplica, a desigualdade racial e social estão presentes 

fortemente na nossa sociedade. 

A condição de pobreza, privação e precarização que marca o cotidiano das famílias da 

classe trabalhadora mais empobrecida, não faz delas “famílias desestruturadas”, posto que tais 

condições expressam a base desigual na qual se enraízam as relações sociais e, das quais, a 

referida classe participa e compõe, ou seja, a noção de “família desestruturada” revela 

estereótipos, preconceitos e uma visão conservadora que tenta atribuir à família e seus membros 

a responsabilidade por suas condições sociais de vida. 

Mioto (2003) afirma que a família é o núcleo natural e essencial da sociedade e tem o 

direito à proteção da sociedade e do Estado, no artigo 226 da Constituição Federal consta que 
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" a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado". Esse direito de 

reconhecimento no Brasil se dá por meio de um conjunto de legislações, entre elas podemos 

destacar o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e a Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), por mais que haja leis de proteção à família, criança/adolescente e 

idosos, essa estruturação de direitos é um pouco contraditória, porque ainda existe uma enorme 

ausência de proteção familiar. Como nos alerta frequentemente Iamamoto (2000), há uma 

defasagem entre a previsão legal e jurídica de direitos e sua efetivação cotidiana. Ainda na 

perspectiva de Mioto (2003), essa desproteção familiar não é algo novo e nem foi assentado 

com a estruturação do “Estado de Bem-Estar Social”, o qual deveria ter a finalidade de 

reconhecimento da responsabilidade coletiva no enfrentamento das particularidades individuais 

e familiares, porém no Brasil não ocorreu o Estado de Bem-Estar Social, contudo a desproteção 

a qual a autora se refere seria a ineficiências de políticas assistenciais direcionadas para as 

classes trabalhadora. 

Mioto (2003) apresenta dois modelos fictícios de padrão familiar, os quais são 

caracterizados por famílias “capazes” e famílias “incapazes”. A família capaz seria a que 

consegue dar conta das atribuições postas pela sociedade, como cuidar, amparar e dar educação, 

e a incapaz seria a família que supostamente falhou nas atribuições postas pela sociedade, e o 

Estado acaba intervindo pela ausência de proteção familiar. Nas palavras da autora: 

O fracasso das famílias é entendido como resultado da incapacidade de 

gerirem e otimizarem seus recursos, de desenvolverem adequadas estratégias 

de sobrevivência e de convivência, de mudar comportamentos e estilos de 

vida, de se articularem em redes de solidariedade e também de serem 

incapazes de se capacitarem para cumprir com as obrigações familiares. 

(MIOTO,2010,p.170) 

 

Diante das adversidades e impasses, para se estabilizar na sociedade, muitas famílias 

acabam perdendo os seus filhos para o Estado, por não possuírem condições sociais de trabalho, 

de vida e sobrevivência, nas quais se incluem condições de saúde, inclusive mentais, digo 

mentais, porque com a escassez no mundo do trabalho a saúde mental do responsável acaba se 

fragilizando e quando não se tem um suporte familiar ou do Estado a intensificação para uma 

depressão, uso de álcool e/ou outras drogas, violência, entre outros, se torna ainda maior. 

E em situações no âmbito familiar como estas, a criança/adolescente tende a ficar mais 

vulnerável a qualquer tipo de violência, o Estado intervém e, em determinadas situações a 

criança e o adolescente é direcionado para adoção. “O sentimento de uma mãe ao dar o seu 

filho para criar, como uma questão de ordem sociológica, diz respeito a um padrão cultural, 
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segundo o qual as crianças fazem parte da rede de relações que marca o mundo dos pobres, 

constituindo "dádivas" como apontou Fonseca (2002) ”. (SARTI, 2008, p. 33). 

De acordo com a reflexão acima, o indivíduo carece de oportunidade na sociedade, a 

qual é estruturada pela desigualdade social. A pobreza está relacionada às condições das 

relações sociais e a ineficiência do Estado, e na ausência de eficácia das políticas públicas e a 

desproteção do Estado, que delimitam as condições sociais da grande massa populacional, e 

com isso acaba acontecendo de muitas famílias se desprenderem dos seus filhos por não terem 

uma assistência de proteção devida e o acesso aos direitos sociais para que consigam sobreviver. 

A vulnerabilidade social e econômica, são um dos condicionantes para ações violentas, 

seja no espaço doméstico ou no espaço urbano, porém não pode ser analisado a partir de um 

parâmetro, já que a vulnerabilidade social abrange outros aspectos. 

Para Moreira e Sousa (2012, p.13-26) a vulnerabilidade social e vulnerabilidade 

econômica podem ser entendidas como: 

 
A vulnerabilidade social pode ser compreendida pela exclusão de crianças, 

adolescentes e suas famílias das possibilidades da convivência em espaços 

institucionais e comunitários reconhecidos, tais como a creche, a escola, os 

espaços de lazer e de cultura, entre outros. Quanto à vulnerabilidade 

econômica, é preciso considerar que não se pode reduzir ou justificar a prática 

da violência pela pobreza, mas, por outro lado, não se pode negar que as 

condições precárias de existência atravessem os laços afetivos, ora 

fortalecendo sentimento de solidariedade entre os membros da família, 

possibilitando o enfrentamento da situação adversa, ora enfraquecendo esses 

mesmos laços pelo elevado grau de baixa autoestima de pais e filhos, 

provocando a intolerância, gerando reações violentas ao estado de desamparo 

e carência. 

 

Ou seja, a vulnerabilidade social e econômica se dá pela desigualdade de classe e a 

exclusão ao acesso à saúde, educação, condições básicas de direitos que o indivíduo possui, e 

também pela precarização de políticas assistenciais, apontamento estes que estrutura a 

sociedade brasileira como violenta, o qual iremos discutir no item a seguir. É preciso que haja 

uma atenção maior para as famílias em vulnerabilidade e que as políticas de assistências sociais 

atuem com eficácia. 

Conforme Mioto (2009) às demandas de um determinado caso direcionado para a rede, 

seja ela de assistência social ou não, devem ser analisadas a partir de suas condições de vida. 

Nesse caso, é importante compreender os condicionantes de determinadas famílias e suas 

relações sociais que se dá pela sua estruturação, base familiar, para que se possa configurar a 
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definição familiar e direcionar as famílias para uma política de assistência social conforme 

demanda a sua necessidade. 

 
Ao considerar que o ponto de partida para o conhecimento de uma 

determinada situação vivida por um sujeito no contexto de suas relações 

sociais é a estrutura das relações familiares, a questão conceitual não pode ser 

desmerecida. Por isso, é importante saber distinguir as diversas referências 

para transitar por ela e para definir o que é uma família. Isto propicia uma 

compreensão mais abrangente da situação e de suas inter-relações com os 

processos sociais, dos critérios estabelecidos para o acesso a benefícios no 

âmbito das políticas sociais. (MIOTO, 2009, p.11) 
 

Embora em alguns casos o indivíduo que necessita de uma assistência social, pode haver 

dele residir com seus familiares, e não receber um suporte familiar devido a conflitos internos, 

ou outros desentendimentos, e isso acaba implicando nas suas relações familiares e sociais. 

“Tudo isso produz contínuas transformações no caráter dos vínculos familiares, na natureza das 

competências, nas atribuições de autoridade e de poder e nas formas de inserção dos grupos 

familiares na sociedade. ” (MIOTO, 2009.p,12). 

Amparada em alguns estudos, Mioto (2009) situa alguns pilares importantes para definir 

a família: domicílio, parentesco e afeto. 

As referidas autoras sinalizam que no espaço domiciliar a família é definida de acordo 

com quem reside no mesmo espaço doméstico, que dividem a mesma estrutura física. 

Já o pilar parentesco é definido pela subsistência de laços consanguíneos ou biológicos, 

e não é necessário residir no mesmo espaço domiciliar. " No entanto, quando se trata de família, 

a noção de parentesco é um indicador importantíssimo" (MIOTO,2009, p.12) 

A relação afetiva, pode ser vista como convivência familiar, pode ser tanto parentesco, 

como vizinhos, não há uma necessidade de ser do mesmo laço sanguíneo e nem conviver no 

mesmo espaço doméstico. 

Mioto (2009) embasa que por mais que os três pilares descritos acima sejam diferentes 

uns dos outros, eles formam uma junção que ganham sentido em diferentes classes sociais, nas 

bases familiares e nas culturas, ou seja, a definição familiar vai muito além da consanguinidade. 

Dessa maneira, é preciso compreender o âmbito familiar e conhecer o seu bem-estar 

(trabalho e afetividade) essa estrutura é fundamental para que o profissional consiga analisar 

melhor a situação e direcionar para o melhor mecanismo de proteção social. Quando não ocorre 

a assistência do Estado o indivíduo pode começar a sentir despertencido da sociedade, e essa é 

uma forma cruel e desigual a qual nos faz refletir o quanto o Estado é violento com quem mais 
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precisa, isso que iremos discutir a seguir, as formas de violência na sociedade a qual é 

direcionada apenas para uma classe, sobretudo para seus sujeitos mais empobrecidos. 

 

 

 
2.3. As formas de violência na sociedade 

 

 
A dificuldade de se estabilizar economicamente na sociedade brasileira é bem complexa 

e árdua, ainda mais quando se vive em um cenário precário e escasso de trabalho e na saúde, 

expressando-se uma forte desigualdade social, deixando nítidas as violências direcionadas para 

os trabalhadores mais empobrecidos. Tratar de violência não é só falar de violência doméstica, 

essa é apenas umas das formas de violência realizada pela nossa sociedade, a violência vai 

muito além e se realiza de várias formas. 

A expressão da palavra “violência” deriva do latim violentia que significa força física e 

vigor. A sociedade brasileira é violenta e carrega consigo um histórico de sofrimento e dor 

ocasionado pelas violências. O ato da violência na sociedade brasileira está desde a escravidão 

até os tempos atuais, com a superexploração de trabalho, desigualdade social, racial e de gênero, 

como foi visto no capítulo anterior. 

 
Chaui (2007, p. 342) descreve algumas ações de violência, tais como: 

 

 
 

1) tudo o que age usando força para ir contra a natureza de algum ser (é 

desnaturar); 2) todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a 

liberdade de alguém (é coagir, constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de 

violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente 

por uma sociedade (é violar); 4) todo ato de transgressão contra aquelas coisas 

e ações que alguém ou uma sociedade define como justas e como um direito; 

5) consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico 

e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais 

definidas pela opressão, intimidação, pelo medo e pelo terror. 

 
 

A violência produz e se reproduz na sociedade brasileira por dentro das relações sociais 

e desigualdade de classes. Silva (2009) aponta que os tipos de violência podem ser considerados 

no espaço doméstico, tráfico de drogas e grupos associados ao banditismo e a violência urbana, 

como sequestro e assaltos. Diante disso, a sociedade só se dá conta da violência principalmente 

quando ela é explicitada nas mídias, jornais, como a violência urbana e a doméstica, e acabam 
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naturalizando a raiz do problema que é a violência estrutural que se dá através das relações 

sociais. 

 

De acordo com Silva (2009, p.34): 

 

 
 

O problema não está em reconhecer a existência de diversas formas de 

objetivação e particularização da violência, mas na incapacidade de lidar com 

esta categoria na sua totalidade, ou seja, como fenômeno universal que se 

particulariza sob dadas condições e se expressa inteiramente nas 

singularidades. 

 

De acordo com isto, as formas de violência se dão pelas relações sociais entre as classes 

e também o Estado, e pela ausência de inserção no mercado de trabalho, pela reprodução da 

exploração de classe e a desigualdade social, o que está na base da fabricação da violência em 

geral, sendo elementos que intensificam muitas formas de violência. E também o Estado que é 

negligente e opressor, o qual ao invés de combater a violência, intensifica ainda mais esse ato 

de crueldade. 

A violência estrutural pode ser entendida a partir da análise de Minayo (1994 apud Faria 

et al 2020, p.3235): 

 
Aquela que se aplica tanto às estruturas organizadas e institucionalizadas da 

família como aos sistemas econômicos, culturais e políticos que conduzem à 

opressão de grupos, classes, nações e indivíduos, aos quais são negadas 

conquistas da sociedade, tornando-os mais vulneráveis que outros ao 

sofrimento e à morte. 

 
De acordo com essa análise, a violência estrutural pode se expressar em atos individuais, 

coletivos e também institucionalmente, como nas políticas, no meio econômico e no âmbito 

social. Faria et al (2020) aponta que a violência estrutural se configura em determinadas 

situações, ou seja, em diferentes espaços, seja ela da mesma classe social ou não, raça, etnia e 

condições sociais. 

Segundo Ianni (2004 apud Faria et al, p. 3235): 

 

 
 

A violência está presente e evidente, escondida e latente, em muitos lugares, 

nos mais diversos setores da vida social, envolvendo indivíduos e 

coletividades, objetividades e subjetividades. É um fenômeno eminentemente 

histórico, no sentido de que se constitui no curso dos modos de organização 
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social e técnica do trabalho e da produção, das formas de sociabilidade e dos 

jogos de forças sociais. 

 
 

A violência estrutural pode ser vivida por diferentes sujeitos sociais, cabendo destacar 

que na sociedade de classes, as classes dominantes produzem e reproduzem as desigualdades 

sociais voltadas para a classe trabalhadora, que são os condicionantes que estabelecem a 

violência estrutural e encontram-se no processo de uma determinada subordinação na esfera 

econômica, política, social e ideológica (Faria et al, 2020) 

A violência no Brasil se dá desde a presença europeia entre nós, que fez o uso da força 

com os povos indígenas e povos africanos, fazendo com que eles trabalhassem forçadamente, 

melhor dizendo, sendo escravizados e violentados brutalmente. O Estado adotou a incorporação 

da violência desde a constituição da sociedade brasileira carregando consigo o movimento de 

violência estrutural nas organizações públicas. 

 

 
Neste sentido, a violência estrutural pode ser entendida enquanto um conjunto 

de ações que se produzem e reproduzem na vida cotidiana, mas que em grande 

parte não são nem mesmo vistas como ações violentas, pois em alguns casos 

não causam reações de perplexidade e sim de conformidade. (FARIA et al, 

2020) 

 
 

Desse modo, a violência estrutural é naturalizada na sociedade brasileira, a violência só 

é reconhecida quando há uma ação de morte, abuso sexual, roubo, dentre outros. Por ela ser 

naturalizada nas relações sociais, muitos atos de violência são passados despercebidos pela 

sociedade brasileira. “É preciso salientar que a fome é uma violência tão perversa quanto um 

tiro de “bala perdida”. O não acesso à alimentação de qualidade, saneamento básico e à saúde, 

também mata. ” (Faria et al, 2020, p.3237). Portanto, a violência estrutural é tão severa quanto 

a violência urbana e doméstica que está sempre nos noticiários, e o Estado faz com que grande 

massa populacional fique sem os seus direitos, fazendo com que a igualdade e a liberdade não 

sejam exercidas como previstas na legislação. 

Conforme Cruz Neto e Moreira (1999 apud Faria et al, p.3237) a violência estrutural 

pode ser descrita como: 

 
[...] uma sociedade democrática aparente que, apesar de conjugar participação 

e institucionalização e advogar a liberdade e a igualdade dos cidadãos não 

garante a todos o pleno acesso a seus direitos, pois o Estado volta sua atenção 

para atender aos interesses das classes privilegiadas. 
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Ou seja, o Estado que deveria prover e assegurar os direitos dos menos favorecidos e a 

sua segurança, acaba negligenciando a classe trabalhadora mais empobrecida e favorecendo 

quem não precisa de suporte, um Estado totalmente autoritário e violento, que mediante a 

provisão precária dos direitos sociais acaba intensificando as chances de produção da violência. 

De acordo com Faria et al (2020), a violência estrutural é praticada como forma de 

opressão social, atingindo determinados grupos étnicos, indígenas e LGBTQIA+. Ainda sob a 

análise da autora, o Estado é racista e preconceituoso, e faz com que grande massa da população 

viva em situações de subalternidades e que sofra com a ausência de direitos, que foram 

conquistados historicamente pela classe trabalhadora. 

Com isso, a intensificação da violência estrutural se torna cada vez mais naturalizada e 

banal, e acaba acarretando diversas falhas no sistema de proteção social, quanto à violência 

urbana e sobretudo doméstica, iremos discuti-la no item abaixo, mas dando foco na violência 

doméstica contra criança e adolescente. 

 
2.4 Reflexões sobre o significado da violência doméstica contra criança e adolescente e a 

violência sexual 

 
Sobretudo a violência doméstica é uma das formas de violência que acontece na nossa 

sociedade, a qual precisa de uma atenção maior tanto do Estado quanto da sociedade, se a 

violência doméstica estiver associada a uma criança ou adolescente os riscos são ainda maiores. 

Neste item iremos discutir as formas de violência e o seu significado. A violência doméstica 

pode se dar nas diferentes classes sociais, possuindo particularidades de acordo com as 

condições sociais em que vivem as famílias, assim, dando-se entre os trabalhadores mais 

empobrecidos, ela trará as marcas de suas condições de vida, contendo ainda determinações 

étnicas, raciais, de gênero, o que discutiremos nesse item. Sendo assim, é essencial entendermos 

como a violência doméstica contra crianças e adolescentes se dá para que possamos direcionar 

a vítima para uma rede de assistência devida. Agora iremos ver como se dá às formas de 

violência doméstica contra crianças e adolescentes. 

A violência doméstica pode ser caracterizada, segundo Guerra (2001), por quatro 

aspectos: a violência sexual, a física, psicológica e a negligência, assim compreendidos pela 

autora: 
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● A Violência Sexual: seria o ato ou jogo sexual, a relação pode ser hetero ou 

homossexual, entre um ou mais adultos e uma criança ou adolescente. Incluindo 

atividades com ou sem contato com a vítima, fazer com que a criança ou adolescente 

assista ou produza conteúdos pornográficos, é ação de uma violência sexual. 

 

 
 

● A Violência Psicológica: quando um adulto humilha a criança ou adolescente, fazendo 

com que ele (a) não se aceite e tendo por consequência bloqueio mental e baixa 

autoestima, em alguns casos as ameaças de abandono também são vistas como violência 

psicológica, tornando a vítima oprimida e ansiosa, com medo da rejeição. 

 

 

 

 
● Negligência: para a autora é considerada a partir da omissão do adulto, quando há uma 

ausência de comprometimento por parte dos responsáveis em relação à saúde, 

alimentação, educação e roupas adequadas, ou seja, o cuidado em geral torna-se 

comprometido. 

 

 
 

● Violência Física: seria o ato de agredir fisicamente (como tapas, espancamentos, etc.) 

a criança ou adolescentes e deixar marcas físicas ou até mesmo sequelas. 

 

 
Guerra (2001) ainda aponta consequências de violência contra criança/adolescente, uma 

delas seria a classificação orgânica em que as vítimas de violência física podem sofrer lesões, 

fraturas de membros, de crânio, dependendo até ocasionando invalidez permanente ou 

temporariamente, e em alguns casos pode até levar à morte, violência física nesse grau é 

considerada violência fatal, onde a vítima vem a óbito. A outra classificação posta pela autora 

é a violência psicológica, na qual as vítimas se mostram acuadas, com sentimentos de raiva e 

medo, dificuldade em socializar e de aprendizagem e com uma atitude autoritária e rebeldia, 

por conta dos danos causados pela violência sofrida. 

Por mais que as quatro definições sejam bem distintas umas das outras, todas elas são 

violências, possuem impactos na vida de quem já sofreu ou sofre violência, ainda mais se a 

vítima for uma criança ou adolescente, geralmente a vítima sofre os quatro tipos de violência 

ocasionando em um grande trauma. A criança/adolescente que sofre esse tipo de violência 

doméstica é coagida pelo agressor, fazendo a vítima ser submissa e inferior ao agressor, 

deixando explícito o autoritarismo sobre os mesmos, essa relação abusiva pode acontecer no 

espaço doméstico tanto no espaço público. 
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Faleiros (1997) acrescenta que: 

 
 

Esta violência, manifesta, concretamente, uma relação de poder que se exerce 

pelo adulto ou mesmo não adulto, porém mais forte, sobre a criança e o 

adolescente num processo de apropriação e dominação não só do destino, do 

discernimento e da decisão livre destes, mas de sua pessoa enquanto outro. 

Esse uso (chamado abuso) do poder da força é, de fato, uma profunda 

desestruturação de uma relação de poder legitimada pelo direito e pelo 

diálogo, pela autoridade da maiêutica na dinâmica de ensino/aprendizagem 

mútua vivida no questionamento comum do mundo e na construção da 

autoridade legítima. 

 

Desde a instauração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem o objetivo de 

resguardar a segurança da criança e do adolescente sob quaisquer tipos de violação de direitos 

e ao mesmo tempo dispõe sobre a importância de suporte psicossocial às famílias das vítimas, 

muitos casos de violência foram denunciados, fazendo com que entrassem nas estatísticas os 

grandes índices de violação de direitos. 

Para Moreira e Souza (2012) a violência intrafamiliar (a qual, no âmbito desse estudo 

refletimos como violência doméstica) é tratada como questão pública, não apenas pelo âmbito 

jurídico-político, mas pela assistência e pela saúde, esses órgãos fazem parte da rede de 

assistência de proteção à criança e ao adolescente, mostrando-se que essa questão não é só 

privada, mas sim uma questão pública. 

A violência praticada contra criança e adolescente é histórica e se dá pelas relações 

sociais, por ser uma ação violenta passou a ser reconhecida e inserida na pauta internacional de 

direitos humanos. 

A violência contra as crianças e os adolescentes tem deixado de ser tratada 

como um fato natural ou como “apenas” um modo particular de os pais 

lidarem com os seus filhos, para ser tratada como um grave problema a ser 

combatido tanto pelo Estado, como pela sociedade civil e as próprias famílias. 

(MOREIRA; SOUSA, 2012, p. 13-26) 

 

 
Mesmo a violência sendo tratada como uma questão pública, ela ainda é uma demanda 

difícil de ser combatida, já que muitos indivíduos optam por não fazer a sua denúncia, o que 

acaba atrapalhando e dificultando o combate à violação de direitos. 

A violência tem o teor de subordinação e dominação, como vimos no capítulo anterior 

onde a mulher não tinha o direito e nem o respeito igualitário ao do homem, isto foi-se passando 

de geração para geração, até chegar em um grau de violência doméstica contra mulheres, 



49 
 

crianças/adolescente, já que são indivíduos que em geral possuem uma fragilidade física face à 

condição física do homem em relação a força. 

A violência sexual é de alta complexidade, quando um indivíduo age de forma cruel 

contra uma criança/adolescente pode provocar danos emocionais e psicológicos, que podem 

ocasionar traumas. 

Sendo assim, pessoas consideradas com condições sociais e econômicas relativamente 

baixas, ou seja, de extrema pobreza, estão mais propícias a viverem sob relações violentas, 

potencializadas pela ausência de assistência social e desproteção do Estado. Crianças e 

adolescentes que não acessam ou acessam precariamente espaços institucionais como escola, 

creches, teatro, lazer, entre outros, podem estar em condições que facilitam a violência. 

Quando a situação econômica é de extrema pobreza pode-se gerar uma ação violenta 

por parte dos responsáveis pela sensação de frustração e incapacidade. “A violência 

intrafamiliar é cometida pelo marido e esposa, pais e filho, filhos e pais e entre irmãos, ou seja, 

os agressores e as vítimas são pessoas que se conhecem e mantêm relações afetivas, ainda que 

ambivalente” (MOREIRA; SOUSA 2020.p,18). 

A violência ocorrida no espaço doméstico como agressão física é praticada por muitos 

responsáveis legais como uma forma de “educar”, “bater para aprender e não fazer o errado”, 

“se não deixa marcas não é agressão”, são costumes ficando na nossa sociedade como um ato 

de educar. 

Sendo assim, foi instaurada a lei n° 13.010/2014, que proíbe o uso da força ou castigo 

severos contra criança e adolescente. O reconhecimento desta lei cujo nome é Lei da Palmada 

ou Lei do menino Bernardo, que foi homenageado por ter sido morto aos 11 anos de idade e os 

principais suspeitos são seu pai e sua madrasta. 

Esta lei modificou alguns parâmetros no Estatuto da Criança e do Adolescente e no 

Código Civil. Se o responsável não respeitar as leis impostas ele pode ser direcionado a 

programa oficial ou comunitário de proteção à família; ser encaminhado para tratamento 

psicológico ou psiquiátrico e para programas de orientação; ser obrigado a direcionar a criança 

a tratamento especializado para devidos traumas e ser notificado com advertência. 

Embora muita violência contra criança e adolescente ocorra dentro do espaço 

doméstico, podendo ser praticada por membro familiar e conhecido, a violência doméstica 

também é intensa fora do espaço doméstico. 

Hoje em dia tudo é ainda mais complexo, pois sabemos que muitas famílias brasileiras 

possuem a necessidade de deixar seus filhos com membros familiares ou até mesmo com 
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conhecidos da família, quando há uma emergência, ou até mesmo por não terem com quem 

deixar a criança/adolescente. Como estamos vivendo em período pandêmico, no qual as escolas 

estão fechadas, a necessidade de procurar alguém responsável e confiável para ficar com seus 

filhos se triplica. Muitos brasileiros estão retornando a sua rotina normal no mundo do trabalho, 

outros continuaram se deslocando e se expondo ao vírus da Covid-19 justamente pela exigência 

e urgência da sobrevivência, e grande massa da população está tentando se inserir no mercado 

de trabalho, seja na modalidade formal ou informal, e com essa urgência de conquistar um 

emprego, com escolas fechadas, surge um grande desafio para quem é pai, mãe, ou responsável 

por uma criança e adolescente. 

Perante a isto, não é uma tarefa fácil sair em busca de emprego ou até mesmo para 

trabalhar e deixar os seus filhos com vizinhos, parentes ou até mesmo conhecidos, não sabemos 

onde e quando a desproteção de crianças/adolescentes se encontra, essa pessoa que saiu em 

busca de algo melhor para sua família acredita que o seu  filho  estará seguro  com esse 

responsável, não generalizando, muitas vezes a criança/adolescente até está seguro, portanto, 

nem sempre acontece uma ação violenta, mas em algumas circunstâncias isso pode acabar 

ocorrendo. 

Deixar uma criança com desconhecido é extremamente arriscado, na verdade não só 

com desconhecidos, mas até mesmo com familiares uma vez que a família é tanto o espaço da 

proteção, quanto pode ser também o da desproteção e violação. É nessas saídas que o pior 

acontece, sem generalizar, muitas das vezes o abuso e a violência acontecem dentro de casa 

pelo seu próprio responsável e a vítima é coagida, intimidada a se calar por medo e até mesmo 

ameaça vindo do agressor. 

De acordo com Sanderson (2005) o agressor não possui um perfil específico, ele (a) 

tem sua rotina diária como qualquer outra pessoa inserida na sociedade, é visto com “boa 

aparência”, como uma “pessoa do bem”, transmite confiança para não deixar suspeitas de suas 

ações. A autora ainda destaca que o abusador não possui gênero, pode tanto ser um homem 

quanto uma mulher, porém, na maioria das vezes o agressor é do sexo masculino. Não podemos 

focar só no abusador que tem passagem pela polícia, a atenção tem que ser dobrada com todos, 

se dermos atenção para aqueles que possuem registro policial estaremos ignorando a realidade 

de violência que acontece diariamente. 

A violência e o abuso sexual na atualidade são um assunto de extrema urgência no 

Brasil, o debate sobre a questão é necessário, para que fiquem evidentes os registros alarmantes 

de violência e abuso sexual que fazem parte das estatísticas. Lembrando que há diversos 
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registros que não entram no índice estatístico por omissão, seja ela dos responsáveis ou das 

vítimas. 

Segundo o site Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) do 

governo federal, foram disponibilizados pelo disque 100 levantamentos de dados de violência 

sexual contra criança e adolescente. Dos 159 mil casos registrados pelo Disque Direitos 

Humanos no período de 2019, 86,8 mil são de violação de direitos de crianças ou de 

adolescentes, obtendo um aumento de 14% em comparação ao ano de 2018. 

Sendo que cerca de 11% das denúncias realizadas são de violência sexual contra criança 

e adolescente, ocasionando uma média de 17 mil ocorrências no geral. Os dados coletados da 

Agenda do Ouvidor Nacional de Direitos Humanos (ONDH), apontaram que 73% dos casos de 

violência sexual são cometidos no próprio ambiente familiar da vítima ou do suspeito, 

geralmente o abusador é o pai ou o padrasto nos 40% das denúncias realizadas, para 87% das 

denúncias feitas o abusador é do sexo masculino, com idade entre 25 e 40 anos, para 62% dos 

casos, 46% das denúncias processadas são vítimas do sexo feminino com a faixa etária entre 12 

e 17 anos. 

É importante mencionar que durante o período de pandemia da Covid-19, os casos de 

violência e abuso sexual aumentaram drasticamente. Com a pandemia muitas atividades foram 

suspensas, o isolamento social que tem como objetivo minimizar aglomeração, que é um ponto 

positivo, acaba gerando um confinamento que pode levar à opressão e agressão no espaço 

doméstico. Sem o acesso às escolas, praças e shoppings, o confinamento acaba se tornando uma 

via de mão  dupla para a violência, porque ao  mesmo tempo  em que o isolamento está 

prevenindo do vírus, ele pode provocar outro tipo de ação que é a violência. 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) com o Instituto Sou da Paz e o 

Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), realizaram um estudo com o intuito de 

investigar consequências provocadas pelo isolamento social, consequências estas que seriam 

das denúncias de violência sexual. Os dados verificados são do estado de São Paulo, entre o 

período de janeiro de 2016 e junho de 2020, a solicitação da coleta de dados foi feita a pedido 

do Ministério Público à Secretaria de Estado da Segurança Pública. 

De acordo com o levantamento, os casos de violência sexual são contra 

crianças/adolescentes com idade menor de 14 anos, deficientes e pessoas vulneráveis, com 

incapacidade de se defender. O estudo ainda aponta que no início de 2020 ocorreu uma 

diminuição nas estatísticas (cerca de -15,7%), no mês de abril ( -36,5%) e maio (-39,3%), 

comparado ao ano anterior. Sendo assim, segundo essa fonte, ocorreu uma grande atenuação 
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nos registros de violência, aparentando terem diminuído os casos, mas na verdade o problema 

está na ausência de denúncia por conta do confinamento social e não na redução de violação de 

direitos. 

Os dados ainda nos mostram que no início de 2021, no decorrer da pandemia, os casos 

de violência sexual contra crianças em São Paulo foram de 84% a 88% no mês de maio, 

ultrapassando a porcentagem de 19% comparado ao ano anterior. 

O apoio familiar na vida do ser humano é essencial, ainda mais quando se trata de 

violência. Pessoas que sofrem violência ou que já sofreram qualquer tipo de dano, seja físico, 

psicológico ou sexual, tendem a carecer mais do contato familiar, por mais que esse parente 

seja distante, o amparo, o querer estar próximo se torna indispensável. Nos casos de violência 

não só a família tem que estar presente para prestar apoio, mas sim o Estado junto com a 

sociedade cumprindo com o que está previsto na lei, sobretudo quanto ao Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

Sanderson (2005) aponta que há uma complexidade para definir o abuso sexual na 

infância, esse ato de violência é de natureza social, têm significados culturais, relatividade 

cultural, raça, pertencimento étnico, classe e tempo histórico em que acontece. A autora reforça 

que, antes do século XX, as crianças não tinham os seus direitos reconhecidos pelo Estado, 

nessa época elas eram vistas como objeto e até mesmo aberrações pela sociedade. 

Para Faleiros (1997): 

 
 

Nem sempre a infância foi vista como uma fase específica e própria da vida, 

e nem a criança sempre foi considerada um sujeito de direitos. Até 

recentemente, no limiar deste século ela foi definida, inclusive juridicamente, 

como fase da incapacidade, da tutela, da menoridade com as obrigações de 

obediência e submissão 

 

Faleiros (2001) descreve a família como um pilar maior, sendo que é através dela que 

aprendemos costumes, valores e educação, são esses princípios básicos que idealizam o termo 

família, é nela que nos aproximamos das crenças, culturas e valores etc. 

Na verdade, a violação de direitos tem muito a ver com classe, raça e gênero do 

indivíduo, pessoas de periferias tendem a sofrer mais violência do que uma pessoa de um bairro 

nobre, crianças negras sofrem mais violação do que crianças brancas, isso é também cultural na 

sociedade brasileira. E isso porque a constituição das classes no Brasil é marcada por um 

componente racial, ou seja, a condição de classe trabalhadora é marcada também pela raça, e 

gênero, a pobreza pode fazer alavancar os casos de abuso sexual e exploração sexual na 

sociedade. 
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Não podemos naturalizar a violência sexual contra criança e adolescente, principalmente 

quando a delimitação de violência possui gênero, raça e classe. De acordo com os dados do 

Disque 100, houve um grande aumento nos números de denúncias de violência no início de 

2021, comparado ao ano de 2020. Conforme os dados, foram realizadas 5.106 denúncias no 

período de janeiro a maio, no ano de 2020 foram feitas 3.342 denúncias, e nos últimos meses 

foram totalizados 83,87% de denúncias de violência cometidas contra meninas e 57,73% contra 

crianças e adolescentes negros. Ainda sobre os dados do Disque 100, a exploração sexual contra 

meninas é de 75%, entre elas 55,8% têm idade entre 12 e 14 anos e 13,6% de 8 a 11 anos de 

idade, e a maioria das crianças exploradas sexualmente é negra. 

Para Faleiros (2008) a violência sexual contra criança e adolescente está associada ao 

abuso sexual e à exploração sexual. O abuso sexual é o ato impróprio e sombrio vindo de 

pessoas próximas a vítimas, como responsáveis, pai, tio, avô, mãe, dentre outros. E a exploração 

sexual se dá pela forma de objetificação do corpo como mercadoria (relações sexuais versus 

dinheiro). (FALEIROS, 2008 apud FALEIROS,2005; COSTA: LIMA, 2008) 

As crianças desde a antiguidade são vistas como mero objeto exótico de prazer, assim, 

Sanderson (2005) ainda coloca que as crianças eram vistas como mercadoria sexual, apenas 

para satisfazer os desejos dos adultos e aquelas que não se encaixavam no padrão estético 

imposto pela sociedade eram denominadas como aberrações e culpabilizadas por cada ação. 

Podemos ver que esse desejo doentio não vem de hoje em dia, ele carrega consigo uma carga 

cruel e sombria durante anos, algo tão absurdo que se estende por séculos e décadas, e saliento 

que essas crianças que eram escravizadas sexualmente eram de origem pobre. 

Embora em algumas famílias ocorra uma evidência de conflitos e violência, seja da parte 

materna ou paterna, não podemos generalizar atitude de agressão física ou verbal ocorrida nos 

lares, muitos deles são compostos por apenas um agressor e na maioria das vezes esse agressor 

é do sexo masculino. Diddier- Weil sustenta que a família é o “teatro de uma tragédia, da qual 

cada um de nós é um ator seja como dominante ou dominado, assassino ou vítima” (DIDIER- 

WEILL, 1997, p. 17). 

Na verdade, por existir o estereótipo de que o homem é o macho alfa, provedor do lar, 

e de que o lugar da mulher é em casa fazendo seus deveres domésticos, acaba se tornando um 

gatilho para os danos físico, psicológico e sexual, não só na mulher, mas também na criança ou 

adolescente presente no lar. 

No convívio familiar onde há evidências de violência física, geralmente a ligação do 

agressor (a) com a vítima é de maneira coercitiva, na qual a vítima se sente intimidada pelo seu 
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responsável. Há casos também em que pode acontecer uma rejeição por parte dos tutelares em 

relação à sexualidade, caráter, ideologia, aparência física, entre outros aspectos. Vale destacar 

que o agressor tende a culpabilizar a vítima pelas agressões sofridas, provocando diversas 

consequências para a vítima, como sensação de culpa, fracasso e de não pertencimento. 

Sanderson (2005) aponta que entre os séculos IV a XIII, crianças sofriam agressões, 

e eram submetidas a cárcere privado, distanciadas dos familiares, sendo contrabandeadas e 

vendidas para escravidão. Hoje em dia não é muito diferente, pois elas são obrigadas a se calar 

e até mesmo se distanciar de amigos, escolas e se isolar dentro de casa com medo do que pode 

acontecer ou até mesmo que alguém perceba que ela sofreu algum tipo de agressão. 

Para Faleiros (2001), a violência física expressa uma idealização da obediência, da 

autoridade de mandar o outro fazer o que o mais velho manda, ou seja, fazendo com que o 

agressor se sinta no poder, e a vítima se sinta inferiorizada e obrigada a fazer o que o abusador 

ordena, revelando o autoritarismo como um dos traços da formação sócio histórica do nosso 

país e objetivado de distintas formas no cotidiano dos sujeitos, inclusive nas relações familiares 

Na percepção de Hannah Arendt (1985 apud Faleiros 2001) a violência se dá pela “falta 

de poder legítimo”, ou seja, ela é autoritária e se impõe sob indivíduos de forma agressiva e não 

legítima. 

Por mais que a violência seja silenciosa, melhor dizendo, que a vítima seja obrigada a 

ficar em silêncio, ela vai ter consigo um sentimento de culpa e vai acabar caracterizando para 

si própria que ela merece passar por toda dor e sofrimento, em alguns casos ela começa ter o 

pensamento de que ninguém se importa com ela, de que não é amada e por idealizar esses 

pensamentos negativos pode acabar tirando a sua própria vida por achar que não fará diferença 

mais no mundo e por não aguentar mais viver no ciclo de abuso, rejeição e de não 

pertencimento. Faleiros (2001) descreve que as relações violentas interferem nas relações 

sociais das vítimas. 

É quando somos crianças que a nossa característica fica evidente (de acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente essa característica seria a condição peculiar onde ainda a 

criança/adolescente está em desenvolvimento. Previsto no artigo 227 da Constituição Federal 

1988 e no artigo 4º do ECA, perante o qual a criança e do adolescente merecem atenção especial 

pela sua vulnerabilidade), por serem pessoas ainda em fase de desenvolvimento, suas 

percepções e gostos começam a se sobressair, onde tudo começa a se originar, e para que isso 

flua de uma maneira natural é preciso ter conosco a base familiar, pois ela é o alicerce de tudo, 

para que possamos ter discernimento e ser forte para encarar os desafios da vida. Como está 



55 
 

previsto no artigo 227 da Constituição Federal de 1988: “É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. 

Quando não temos um suporte familiar parece que nada tem sentido ou que não faz 

sentido em nossas vidas, e é assim quando uma criança/ adolescente se sente quando sofre 

violência de membros próximos, a confiança que existia foi destruída, e ninguém será mais 

confiável, e a consequência disso pode ser o isolamento, entre outras consequências no campo 

da convivência e da sociabilidade. 

A violência, a desigualdade social e o preconceito são reflexos de uma sociedade 

extremamente exploradora, cruel e racista. Para o serviço social enfrentar demandas como 

essas, carregadas de preconceito, violência e desigualdade é desafiador, por mais que lidemos 

com isso cotidianamente, para o profissional responder a demandas tão fortes e violentas não é 

algo fácil, quando se trata de algo enraizado na nossa sociedade. 

 
2.5. O perfil do abusador sexual 

 

 
Embora já tenha mencionado acima a violência doméstica, existe um perfil específico 

assumido pelo abusador para se aproximar da criança/adolescente e dos seus responsáveis. O 

perfil do abusador é de uma pessoa meramente comum, ele usa a técnica da manipulação para 

atrair e conquistar pessoas, o abusador sempre vai transparecer confiabilidade, carisma, 

bondade e será prestativo na maioria das vezes, é o perfil de uma pessoa do “bem”, que jamais 

cometeria uma violência. 

Sarti (2005) revela que o abusador demonstra uma enorme paciência ao se aproximar 

da família e da criança, que o processo de aproximação pode durar semanas, meses e até anos. 

Além disso, o abusador tem todo um manejo para se aproximar de suas próprias vítimas, muito 

embora o primeiro contato seja feito através da criança/adolescente, no qual ele faz uma simples 

pergunta ou oferece algo para a vítima. Sarti (2005, p. 144) aponta os estágios de aproximação: 

 
Selecionar a vítima – identificar área-alvo, identificar a vítima (pais e 

criança); recrutar a vítima (pais ou criança); tornar-se amigo da vítima (pais 

ou criança); conquistar sua confiança; construir um relacionamento; envolver 

a criança em atividades proibidas inofensivas - comida, bebida, diversão, 

horários de ir dormir; testar a criança consegue guardar segredos sobre coisas 

inofensivas; isolar e afastar a criança da família ou dos amigos- fazer com 



56 
 

que o pedófilo se torne o seu “melhor amigo"; passar a ilusão de amor e 

confiança; experimentar contatos físicos não-sexuais-toques acidentais; 

quebrar a defesa; diminuir inibições-pornografia adulta e infantil; manipular 

crianças para que pratiquem alguns atos sexuais desejados; fazer chantagem 

emocional- recusa de amor e amizade; assediar sexualmente repetidas vezes; 

reforçar o silencio e o segredo - coerção, ameaças; terminar o relacionamento 

- a criança não é mais inocente desejável, também não é mais da idade da 

preferência do pedófilo. 

 

Podemos observar que o abusador tem em mente várias articulações as quais vão fazer 

com que ele se aproxime, aproveite da vítima e dos responsáveis e fazendo com que a vítima 

se sinta especial para depois desprezá-la, mas tudo só se passa como um jogo sombrio e de 

manipulação. 

Além dos abusadores atuantes presencialmente, digamos assim, tem os abusos virtuais, 

sendo a virtualidade um dos meios de se aproximar da vítima. Hoje em dia o mundo virtual se 

tornou mais acessível e principalmente por crianças/ adolescentes, que se entretêm através da 

internet e além de utilizar o mecanismo para estudos. Perante isto, muitos responsáveis não 

conseguem ter o controle de monitorar seus filhos ao longo do dia, e aí que pode surgir uma 

abertura para um abusador se aproximar e criar um laço de amizade virtual com a 

criança/adolesceste. 

Nos dias atuais é comum a criança ter redes sociais, adolescentes também, porém 

crianças que não possuem muito entendimento já possuem um perfil ativo nas redes sociais. E 

é o caminho para o abusador criar uma intimidade maior com a vítima, como por exemplo: 

mandar solicitação de jogos, perguntar sobre algo pessoal que a vítima postou na sua rede social 

até chegar no ponto chave, que é um encontro ou fotos insinuativas- não pornográficas, porque 

primeiro ele quer conquistar a confiança da vítima, depois começa a pedir fotos que mostrem 

mais o corpo até chegar no limite desejado. Considerando que a indústria pornográfica 

intensifica ainda mais o desejo sombrio e perverso dos abusadores, que alimentam sua mente e 

procuram realizar suas atividades sexuais impróprias com menores de idade. 

Para Sarti (2005) a pornografia infantil está totalmente associada ao abuso sexual, sendo 

os pedófilos os principais atuantes dessa produção ilegal. A autora ainda descreve a função da 

pornografia infantil no mundo da internet como: 

 
formar uma coleção de pornografia infantil; estimular os pedófilos 

sexualmente e proporcionar-lhes gratificação- fantasia, estimulação e 

masturbação; estabelecer contato entre os pedófilos-facilitando relações 

sócias nas comunidades virtuais e na vida real; ampliação de comercialização 

de pornografia; facilitar o acesso as crianças para troca, compra ou venda 

delas; utilizá-la no processo de aliciamento do jovem para reduzir suas 
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inibições; chantagear e silenciar a criança e assegurar-se de que ela guardara- 

o “segredo”; manter o registro da imagem da criança em uma idade 

“desejável”, mesmo que ela já não tenha mais essa idade; estimular o 

comportamento improprio com as crianças; controlar o interesse sexual por 

crianças, fornecendo alivio sexual sem o contato com elas-pornografia infantil 

condicionante; fazer com que o pedófilo permaneça em um mundo de 

fantasia- um modo de evitar a vida real. (SARTI, 2005, p.106) 

 
A pornografia infantil sem dúvida é um viés para ação do abuso sexual e da exploração 

sexual, pois ela cria e alimenta uma fantasia que estimula os abusadores a cometerem ações 

perversas. 

Portanto, o percurso para se chegar em uma criança é totalmente diferente para se chegar 

em adolescente. A criança tem toda uma inocência, embora alguns adolescentes ainda tenham, 

mas não se compara ao de uma criança, o abusador tem todo um manejo para chegar ao 

adolescente e para que isto ocorra discretamente sem que a vítima perceba que está sendo 

manipulada e abusada. 

Sanderson (2005) aponta que " o pedófilo pode tirar partida da sexualidade florescente 

da criança mais velha ao prover modos sem contato físico, de excitá-la sexualmente", ou seja, 

o abusador vai encontrar um caminho de manipular a vítima e fazer com que ela faça as suas 

vontades sexuais sem ao menos perceber que está sendo abusada e manipulada, por meio de 

fotos e vídeos insinuativos impróprios. 

Um outro ponto é quando o abusador consegue criar uma intimidade maior com a 

vítima, como a amizade, e fazer com que ela se encontre pessoalmente com ele, como em 

shopping center, saída de escolas, praças e parques, o abusador sempre irá marcar um encontro 

em lugares públicos até que a vítima se sinta confortável e que confie nele totalmente. Dessa 

maneira, o abusador pode também oferecer algo ilegal para o adolescente, como álcool e drogas, 

já que em muitos espaços domésticos os responsáveis não permitem o adolescente consumir 

álcool, sendo está uma estratégia do abusador conquistar a confiança do adolescente. 

Sanderson (2005) descreve que: 

 
 

os pedófilos também podem manipular as crianças mais velhas por meio do 

álcool e das drogas para facilitar o aliciamento e o abuso sexual. Geralmente, 

os adolescentes que experimentam álcool e drogas o fazem escondido dos 

pais. O pedófilo manipula essa experiência ao oferecer substâncias ilegais aos 

adolescentes sabendo que isso é um meio eficaz de fazê-lo aguardar segredos, 

e um caminho mais fácil de conseguir o contato físico sexual. 
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Dessa maneira, podemos concluir que ao mesmo tempo que a família é um ambiente 

seguro e de afeto ela pode ser um espaço sombrio, com violências e negligências por parte dos 

responsáveis, a violência doméstica ela é cometida também em espaços públicos, como 

agressões pelos responsáveis da vítima ou até mesmo violação de direitos por partes de 

desconhecidos e de conhecidos pela vítima. 

A violência é um ato indigno que acontece a todo momento, em qualquer lugar da 

sociedade, ela traz consigo um teor de autoritarismo e paternalismo que está fincado na nossa 

sociedade desde sempre, para a vítima que sofreu e sofre qualquer tipo de violência, dando 

ênfase a violência sexual ela necessita de um apoio do Estado, como os programas e políticas 

de assistência social e de acompanhamento familiar, para o profissional de Serviço Social 

buscar compreender a dinâmica familiar e encaminhar a vítima para um acompanhamento 

especifico de acordo a sua demanda, conforme veremos a seguir no capítulo III, o qual iremos 

discutir sobre política social e seus programas direcionados a criança e adolescente vítimas de 

violência sexual infantil, e a pratica profissional do assistente social frente a essa questão. 
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CAPITULO III 

 
 

POLÍTICAS SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL: SIGNIFICADOS E DESAFIOS 

 

 

3.1 Políticas Sociais: reflexões sobre seu significado 

 

 
Inicialmente iremos discutir a política social e seu significado, embora já tenhamos 

mencionado no capítulo anterior superficialmente a necessidade da política social para a 

sociedade, especificamente para a classe trabalhadora. Neste capítulo falaremos da política 

social e, principalmente, dos programas de atenção voltados para crianças e adolescentes, 

vítimas de violência sexual e sobre o trabalho profissional do assistente social, uma vez que 

nosso estudo é justamente compreender as possibilidades de atuação do Serviço Social nesse 

campo, mas para isto precisaremos contextualizar desde o surgimento da política social na nossa 

sociedade. A política social é o eixo fundamental para sustentação das ações ocasionadas na 

nossa sociedade frente às expressões da questão social, ela é de extrema importância, 

principalmente para a classe trabalhadora as quais mais necessitam, como foi discutido nos 

capítulos I e II. 

Behring e Boschetti (2016) descrevem que não se pode dizer com precisão o momento 

exato do surgimento das primeiras iniciativas reconhecíveis das políticas sociais. As autoras 

ainda reforçam que esse processo social só aconteceu após a Revolução Industrial, das lutas de 

classes e com o crescimento da intervenção estatal, ou seja, o início do surgimento da política 

social se deu a partir das reivindicações das classes trabalhadoras para que o Estado 

reconhecesse os seus direitos. A partir disto ocorreram algumas consequências (da própria 

consolidação do capitalismo) como a intensificação da urbanização, o crescimento da taxa de 

natalidade, sistema de organização política de proletários e sindicatos, o que suscitou as 

primeiras iniciativas de políticas sociais, (BAVARESCO; MARTINS, 2019) o conjunto de 

benefícios, digamos assim, voltados para as classes trabalhadoras não agradou muito o sistema 

do capital versus trabalho. 

No período pré-capitalismo a força de mercado não era valorizada e com isso assumiam 

algumas responsabilidades sociais, “não com o fim de garantir o bem comum, mas com o intuito 

de manter a ordem social e punir a vagabundagem” (BEHRING; BOSCHETTI, 2016, p. 47). 

Contudo, existiam programas de ações de caridade privada e de ações filantrópicas, fazendo 
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com que estas ações parecessem como assistenciais, e sendo identificadas como instituições 

sociais de políticas sociais. 

As leis inglesas que foram desenvolvidas antes da Revolução Industrial não 

permaneceram na sociedade “por ter o seu caráter punitivo e repressivo e não protetor” 

(PEREIRA,2000:104 apud BEHRING; BOSCHETTI,2016). 

Leis estas que são: o Estatuto dos Trabalhadores do ano 1349; Estatuto dos Artesãos do 

ano 1563; Leis dos pobres elisabetanas, que aconteceram por meio de 1531 a 1601; Lei de 

domicílio do ano 1662; Speenhamland Act, do ano 1795; Lei Revisora das Leis dos Pobres, ou 

Nova Leis dos Pobres do ano 1834. 

Bavaresco e Martins (2019) descrevem que após o fim da legislação social pré- 

capitalista, a condição social da classe trabalhadora se tornou totalmente precária fazendo com 

que as classes trabalhadoras reivindicassem suas condições de melhoria: "Como consequência, 

a burguesia e o Estado utilizaram-se de estratégias para enfrentar a pressão dos trabalhadores, 

principalmente através das políticas sociais, que são uma resposta do Estado às pressões destes” 

(BAVARESCO; MARTINS, 2019, p. 03). 

As políticas sociais são, assim, respostas às expressões da questão social, tendo o seu 

caráter de proteção social e seu surgimento vinculado às lutas da classe trabalhadora por 

melhoria nas suas condições de vida, trabalho e sobrevivência principalmente por conta da 

consolidação do capitalismo e, portanto, da exploração do trabalho, fundamento central dessa 

sociedade. 

 
As políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social, 

desdobramentos e até respostas e formas de enfrentamento – em geral 

setorizadas e fragmentadas – às expressões multifacetadas da questão social 

no capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração do 

capital sobre o trabalho. (BEHRING; BOSCHETTI, 2016, p. 51) 

 
Segundo Pereira (2008, p.87 apud Bavaresco;Martins, 2019) “às ações do Estado face 

às demandas e necessidades sociais da sociedade, desde que aquele se tornou crescentemente 

interventor". Ainda na percepção de Pereira (2008 apud Piana 2009) “ a política não é inerente 

a natureza dos homens, mas resulta do imperativo de convivência entre eles”, ou seja, dessa 

forma, há muitos conflitos entre o Estado e as classes dominantes e trabalhadora, o que acaba 

viabilizando o aumento de direitos e cidadania para a classe trabalhadora que ao longo de sua 

trajetória é marcada pela desigualdade. 

De acordo com Faleiros (1991, p.8 apud Piana, 2009): 
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As políticas sociais ora são vistas como mecanismos de manutenção da força 

de trabalho, ora como conquista dos trabalhadores, ora como arranjos do bloco 

no poder ou bloco governante, ora como doação das elites dominantes, ora 

como instrumento de garantia do aumento da riqueza ou dos direitos do 

cidadão. 

 

De acordo com a reflexão acima de Faleiros (1991), as políticas sociais são vistas pelas 

classes dominantes como doação, como se estivessem fazendo uma caridade para a classe 

trabalhadora, mas sendo que as políticas sociais são um direito social, o qual foi instituído para 

as classes trabalhadoras para garantia dos seus direitos como sujeitos na sociedade. 

Nesse meio tempo, do século XIX até os anos de 1930, o liberalismo se instaurou 

fortemente na sociedade e sua visão teórica era o trabalho como mercadoria e sua normalização 

pelo livre mercado. O liberalismo foi reconhecido pela defesa de um Estado que proporciona 

ao indivíduo a autonomia de buscar o seu próprio interesse econômico, oferecendo o bem-estar 

coletivo e com isso fortalecendo a liberdade e a competitividade, e acarretando a naturalização 

da miséria. “Os liberais veem a miséria como algo natural, a miséria é compreendida como 

resultado do acesso desigual à riqueza socialmente produtiva”. (BEHRING; BOSCHETTI, 

2006, p.62 apud PIANA). Ou seja, para o liberalismo o Estado possui caráter “neutro” e só 

estabelece ações complementares voltadas ao mercado, a pobreza e a miséria ficam sendo 

responsabilidade da caridade privada, que tem o intuito de minimizar a desigualdade. 

Dessa maneira, o Estado capitalista passou a realizar ações direcionadas ao âmbito 

social “com planejamento e amparo de legislações” (BAVARESCO; MARTINS,2019). O 

cenário político e econômico não estava indo muito bem no século XX, no período de 1929- 

1932, por conta da crise capitalista, “a crise ficou conhecida como a Grande Depressão" 

(BEHRING;BOSCHETTI,2016,p.68), foi aí que os capitalistas passaram a realizar ações para 

amenizar os conflitos e manter a ordem societária, foi-se então gerado um mecanismo político 

e econômico para sustentação do sistema, onde foi realizado um grande aparato ideológico que 

busca naturalizar e resguardar o modelo de sociedade. 

Esse mecanismo construído pela ordem capitalista foi designado como Estado de Bem- 

Estar Social (Welfare State) o qual foi criado após a Segunda Guerra Mundial, com o intuito de 

manter a ordem social e deixar evidente a relação Estado e sociedade, e foi constituído para 

reduzir as desigualdades sociais na sociedade e garantir os direitos sociais da classe 

trabalhadora, amparando-se na oferta do pleno emprego e na ampliação dos direitos sociais. 
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Contudo, esse novo modelo abrangeria a sociedade para diminuição da desigualdade 

social e a regularização do mercado como diz a autora Piana (2009, p.30): 

 

O ideário do Estado de Bem-Estar Social é proposto pela teoria keynesiana 

em países da Europa e nos Estados Unidos da América que tinha como 

princípio de ação o pleno emprego e a menor desigualdade social entre os 

cidadãos. É erigido pela concepção de que os governos são responsáveis pela 

garantia de um mínimo padrão de vida para todos os cidadãos, como direito 

social. É baseado no mercado, contudo com ampla interferência do Estado que 

deve regular a economia de mercado de modo a assegurar o pleno emprego, a 

criação de serviços sociais de consumo coletivo, como a educação, saúde e 

assistência social para atender a casos de extrema necessidade e minimizar a 

pobreza 

 

 
Faleiros (1991, p.20 apud Piana 2009) ainda afirma que: 

 
É pelo Estado Bem-Estar que o Estado garante ao cidadão a oportunidade de 

acesso gratuito a certos serviços e a prestação de benefícios mínimos para 

todos. Nos Estados Unidos, esses benefícios dependem de critérios rigorosos 

de pobreza e os serviços de saúde não são estatizados, havendo serviços de 

saúde para os velhos e pobres. O “acesso geral” à educação, à saúde e à justiça 

existente na Europa decorre de direitos estabelecidos numa vasta legislação 

que se justifica em nome da cidadania. O cidadão é um sujeito de direitos 

sociais que tem igualdade de tratamento perante as políticas sociais existentes. 

 

Com essa modificação econômica e social, o Estado passou a garantir e controlar as 

despesas sociais, acontecimento este que se deu por conta das reivindicações dos trabalhadores 

ocorridas sobretudo nos países desenvolvidos da Europa e nos Estados Unidos. 

Esse mecanismo de Bem-Estar Social não aconteceu no Brasil, porque não ocorreu uma 

expansão de políticas sociais, econômicas e serviços ofertados pelo Estado para a sociedade, 

dando ênfase para a classe trabalhadora. Considerando que o Brasil possui outra trajetória 

histórica, inclusive no que se refere ao desenvolvimento do capitalismo no país, não chegamos 

a viver pleno emprego e expansão dos direitos sociais, Faleiros (1991, p.28 apud Piana 2009) 

acrescenta que “nos países pobres e dependentes da América Latina, especialmente no Brasil, 

nunca ocorreu a garantia do bem-estar social da população por meio da universalização de 

direitos e serviços públicos de qualidade”. 

Conforme Faleiros (1991, p.28 apud Piana 209): 

 
Nos países pobres periféricos não existe o Welfare State nem um pleno 

keynesianismo em política. Devido à profunda desigualdade de classes, as 

políticas sociais não são de acesso universal, decorrentes do fato da residência 

no país ou da cidadania. São políticas “categoriais”, isto é, que tem como alvo 

certas categorias específicas da população, como trabalhadores (seguros), 
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crianças (alimentos, vacinas) desnutridas (distribuição de leite), certos tipos 

de doentes (hansenianos, por exemplo), através de programas criados a cada 

gestão governamental, segundo critérios clientelísticos e burocráticos. Na 

América Latina, há grande diversidade na implantação de políticas sociais, de 

acordo com cada país [...]. 

 

No ano de 1970, o Estado de Bem-Estar-Social passou por um declínio num contexto 

com altas taxas de inflação, abrindo-se ainda uma crise do capital. Na década seguinte o regime 

socialista saiu de cena, esse Estado junto com a sociedade tinha o intuito da igualdade social, 

política e jurídica (BEHRING 2003), porém por conta da crise fiscal do Estado de Bem-Estar 

Social, o desenvolvimento econômico passa a ficar estagnado devido à crise do capital, e os 

neoliberais passaram a defender uma redução da intervenção do Estado, como resposta contra 

a crise, expandindo o crescimento econômico, mas os neoliberais foram mais vitoriosos com 

seu projeto político ideológico do que na economia , seu objetivo era aumentar cada vez mais 

a economia e defasar os direitos sociais, propagando o reforço do individualismo. 

As ideias neoliberais ganham forças, junto com o capitalismo e os interesses voltados 

para o capital. Os neoliberais apresentam um discurso individualista de direitos e explicitam a 

defesa da naturalização da desigualdade social com o objetivo do aumento cada vez mais do 

capital e não tendo como prioridade as necessidades da classe trabalhadora. 

De acordo com Sposati (2000, p.64 apud Piana 2009): 

 
O maior impacto da globalização se manifesta na desregulamentação da força 

de trabalho, no achatamento de salários e no aumento do desemprego. Esta é 

a face perversa da globalização, pois em vez de traduzir melhores condições 

aos povos, ela vem trazendo a globalização da indiferença com os excluídos. 

 
O neoliberalismo implica num Estado com o teor de privatização, com essa estratégia 

do Estado ocorreu-se o desmonte da cidadania social, que foi uma das maiores conquistas 

democráticas e com isso veio a fragilidade da utopia de uma construção de sociedade livre de 

incertezas e desamparos sociais. (PIANA,2019, p.33) 

Perante isso, o Estado brasileiro sempre privilegiou os interesses das classes 

dominantes, e desfavorecendo a classe trabalhadora, assim o lucro se triplicaria para classe 

burguesa. Para Netto (1996, p.100 apud Piana) “[...] a desqualificação do Estado tem sido, como 

se sabe, a pedra-de-toque do privatismo da ideologia neoliberal: a defesa do ‘Estado Mínimo’ 

pretende fundamentalmente o ‘Estado Máximo’ para o Capital”. 

O Estado então configurado a partir do neoliberalismo conforme as exigências da 

mundialização do capital apontou estratégias de desregulamentação e destruição de direitos 
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sociais, mas com um teor de modernização como, liberdade, democracia e cidadania. O Estado 

neoliberal teve forte influência por diversos países por sua trajetória histórica, cultural e seu 

regime político no contexto do capitalismo mundializado. Piana (2009, p.34) aponta que, “os 

rebatimentos do neoliberalismo (ideologia capitalista) nas políticas sociais são desastrosos”. 

 

Para Laurell (1997, p.163 apud Piana 2009): 

 
o Estado só deve intervir com o intuito de garantir um mínimo para aliviar a 

pobreza e produzir serviços que os privados não podem ou não querem 

produzir, além daqueles que são, a rigor, de apropriação coletiva. Propõem 

uma política de beneficência pública ou assistencialista com um forte grau de 

imposição governamental sobre que programas instrumentar e quem instruir, 

para evitar que se gerem “direitos”. Além disso, para se ter acesso aos 

benefícios dos programas públicos, deve-se comprovar a condição de 

indigência. Rechaça-se o conceito dos direitos sociais e a obrigação da 

sociedade de garanti-los através da ação estatal. Portanto, o neoliberalismo 

opõe-se radicalmente à universalidade, igualdade e gratuidade dos serviços 

sociais. 

 

Segundo Piana (2009) a política social brasileira está associada à condição vivenciada 

pelo país, como a lógica econômica, política e social e de sua condição histórica, assim a 

população que mais sentirá e sofrerá as consequências do neoliberalismo adotado pelo Estado 

brasileiro pertence à classe trabalhadora que se constitui a partir da desigualdade econômica, 

de raça, gênero, entre outros. 

 

A política social é um direito social e constitucional, conquistado pela classe 

trabalhadora, de caráter redistributivo, realizando por meio de serviços sociais, programas e 

projetos, podendo ainda assumir a finalidade de programas de transferência de renda para 

indivíduos em situação de vulnerabilidade ocasionada pela questão social na sociedade, assim 

buscando amenizar a desigualdade social na sociedade. Iamamoto (2002, p.97-8 apud Piana 

2009) descreve a política social como uma política onde “são devolvidos aos usuários os 

serviços sociais de direito: saúde, educação, política salarial, trabalho, habitação, lazer e outros, 

como benesse, assistência, filantropia”, ou seja, no contexto da sociedade brasileira, o que é 

direito tende a aparecer como benesse, ainda que as ações no campo das políticas sociais 

signifiquem um mecanismo para manter e combater as expressões da questão social na 

sociedade. 

Piana (2009) endossa que: 
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o Estado assume o papel de anticrise por meio das políticas sociais, que 

contribuem para a subordinação do trabalho ao capital, com a força da mão de 

obra ocupada e excedente e também pela adequação e controle da população 

trabalhadora que pode ter condições de consumo contra a tendência nefasta do 

subconsumo 

 

De acordo com Netto (1996a, p.26-7 apud Piana 2009): 

 
 

Através da política social, o Estado burguês no capitalismo monopolista 

procura administrar as expressões da “questão social” de forma a atender às 

demandas da ordem monopólica conformando, pela adesão que recebe de 

categorias e setores cujas demandas incorpora, sistemas de consenso 

variáveis, mas operantes [...] a funcionalidade essencial da política social do 

Estado burguês no capitalismo monopolista se expressa nos processos 

referentes à preservação e ao controle da força de trabalho ocupada, mediante 

a regulamentação das relações capitalistas/trabalhadoras [...]. 

 

As políticas sociais são estratégias do Estado para combater as sequelas da questão 

social e a desigualdade na sociedade, direcionadas a indivíduos de classe trabalhadora de acordo 

com suas particularidades. As políticas sociais “apresentam-se como expressão da correlação 

de forças e lutas na sociedade civil, e concessões dos grupos majoritários no poder objetivando 

obter legitimidade e controle social” (PASTORINI, 2006, p.89 apud PIANA). 

Faleiros (1991, p.45 e 80 apud Piana), acredita que as políticas sociais devem ser 

compreendidas como um percurso histórico desde a exploração capitalista até as lutas da classe 

trabalhadora. Desse modo: 

 
As políticas sociais são formas de manutenção da força de trabalho econômica 

e politicamente articuladas para não afetar o processo de exploração capitalista 

e dentro do processo de hegemonia e contra hegemonia da luta de classes. [...] 

as políticas sociais, apesar de aparecerem como compensações isoladas para 

cada caso, constituem um sistema político de mediações que visam à 

articulação de diferentes formas de reprodução das relações de exploração e 

dominação da força de trabalho entre si, com o processo de acumulação e com 

as forças políticas em presença. 

 

Dessa forma, as políticas sociais no Brasil, só se estabeleceram com maior peso nos 

anos 1980, tendo mais impactos na vida da classe trabalhadora e visibilidade nesse período. As 

políticas sociais no Brasil tendem a assumir historicamente um caráter assistencialista, 

paternalista e clientelista, (PIANA, 2009, p.38) e o Estado tem o dever de intervir no surgimento 

da questão social e desigualdade na sociedade. 

 
O autor Vieira (1997, p.68 apud Piana 2009) aponta que: 
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A política social brasileira compõe-se e recompõe-se, conservando em sua 

execução o caráter fragmentário, setorial e emergencial, sempre sustentada 

pela imperiosa necessidade de dar legitimidade aos governos que buscam 

bases sociais para manter-se e aceitam seletivamente as reivindicações e até 

as pressões da sociedade 

 

No período dos anos 1980 os movimentos sociais participaram de grandes ações para 

garantia de direitos sociais, culminando sua previsão legal na Constituição Federal de 1988. “A 

Constituição Federal, promulgada em 88, chamada Constituição Cidadã, pauta-se em 

parâmetros de equidade e direitos sociais universais” (PIANA,2009, p.39). 

Outrossim, na Constituição Federal de 1988 foram consolidados os direitos à educação, 

à saúde, à assistência social, à previdência social, ao trabalho, lazer, maternidade, a infância, 

segurança, e em especial aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, direitos a associação 

profissional e sindical e participação dos trabalhos em colegiados dos órgãos públicos. Desse 

modo, a classe trabalhadora e a sociedade obtiveram grandes conquistas na Constituição de 

1988, juntamente com as lutas de classes após décadas de lutas. Piana (2009, p. 39) endossa 

que: 

pela primeira vez na história brasileira, a política social teve grande 

acolhimento em uma Constituição. Entretanto, duas décadas depois pode-se 

afirmar que nunca houve tantos desrespeitos à sociedade brasileira, como hoje, 

por meio de violações, fraudes e corrupções explícitas do Estado, da classe 

hegemônica, dos representantes do poder e do povo, na legislação vigente, nos 

repasses dos recursos financeiros, nas relações de trabalho, com um mercado 

altamente seletivo e excludente e outros.E com Vieira, E. (1997, p.68), 

pode-se afirmar que se tem no Brasil uma “política social sem direitos”. 

 

Além dessas conquistas, outras leis vieram na esteira da Constituição Federal de 1988, 

como a Lei n. 8069 de 1990 – O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8742 de 1993, 

Lei Orgânica da Assistência Social, conquistas estas dos movimentos sociais a favor dos 

direitos da criança e do adolescente e a sociedade civil. 

Contudo, entre o que está previsto na Constituição e no conjunto de legislações sociais, 

a exemplo das duas que acabamos de citar, e sua realização efetiva há um abismo enorme. A 

adoção do neoliberalismo pelo Estado brasileiro logo nos anos 1990 trouxe profundos limites à 

realização da CF de 1988, as políticas sociais tendem a reforçar o assistencialismo e grande 

parte da classe trabalhadora continua em extrema miséria, totalmente excluídos dos seus 

direitos de cidadão, e o Estado continua focalizando na classe à qual é privilegiada e fazendo 

pouco para a classe que realmente necessita, a classe trabalhadora. No entanto, é preciso 

considerar que dos anos 1990 até o presente momento, as políticas sociais foram assumindo 
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movimentos distintos, nos quais algumas conquistas e avanços se efetivaram, conforme 

apontaremos adiante, ainda que a condição neoliberal de sua realização tenha prevalecido. 

 
Piana (2009, p.40) diz que: 

O que se pode constatar diante do exposto, é que a efetivação de políticas 

sociais (públicas ou privadas) reflete a realidade marcante de um país 

dependente e está condicionada ao modelo neoliberal, que prevê que cada 

indivíduo garanta seu bem-estar em vez da garantia do Estado de direito. 

 

Esses avanços e conquistas na Constituição Federal de 1988, teve grandes impactos na 

sociedade brasileira, principalmente para o profissional de Serviço Social, o qual lida 

diariamente com os atravessamentos do Estado, agindo nas sequelas mais imediatas da relação 

entre capital e trabalho, nas políticas sociais, em específico a questão social e a desigualdade 

na sociedade, fatores estes enraizados na nossa sociedade que se tornam ainda mais complexos 

de combater. Os impactos gerados pelas relações sociais afetam diretamente o Serviço Social: 

“a história dos homens é a história de suas relações sociais, e o capitalismo é expressão da luta 

de classe entre burguesia e proletariado”. (MARX 1982, p.1985 apud Piana 2009) 

Desse modo, a trajetória da política social no Brasil não foi e nem é uma luta fácil, por 

mais que tenham políticas regularizadas na legislação brasileira, ainda existe uma implicação 

do Estado na intervenção das necessidades da classe trabalhadora e na elaboração das políticas 

sociais, para que possam funcionar com mais eficácia, assim controlando a desigualdade social 

na sociedade brasileira. 

Portanto, foi preciso criar políticas de proteção social em resposta às necessidades da 

sociedade, em relação às condições de vida, trabalho, saúde, educação, questão de 

sobrevivência direcionadas para as classes trabalhadoras, como iremos ver a seguir. 

Considerando o segmento etário em questão nessa pesquisa, é preciso ter presente que ele é 

transversal às mais variadas políticas sociais e que fenômeno da violência sexual também pode 

se apresentar a elas, muito embora as políticas de assistência social, mas também de saúde, 

tragam na sua ocnfiguração a previsão do atendimento a esse fenômeno. Por isso e por 

considerar a inserção do Serviço Social privilegiadamente nessas duas políticas sociais, é que 

agora procuramos situá-las. 

Nesse sentido, trataremos do sistema de proteção social, em específico o Sistema Único 

de Assistência Social, esse sistema de proteção é de grande importância para sociedade e para 

o profissional de Serviço Social, o qual lida com as questões estruturadas de desigualdade social 
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na nossa sociedade. Sua efetividade é garantir a proteção social no âmbito familiar, à 

criança/adolescente, e dentre outras ações as quais veremos a seguir. 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), é um sistema público que visa a 

organização dos serviços, programas e projetos no campo da assistência social no Brasil. Seu 

marco se deu pela Constituição Federal de 1988, vinculada à seguridade social que prevê em 

seu Art. 203 e no Art.204 

Art. 203.I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice; ... V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.Art. 204, 

prevê que “ As ações governamentais na área da assistência social serão 

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social” (SENADO,2021) 

 

A assistência Social faz parte de um grande marco na sociedade que é a Lei Orgânica 

de Assistência Social (LOAS), instaurada no ano de 1993, que determina os objetivos, 

princípios e diretrizes das ações socioassistenciais associadas ao governo, desse modo, a LOAS 

que coordena que assistência social tenha um sistema descentralizado e participativo atribuído 

ao poder público e a sociedade civil. 

 

Sua gestão é participativa e articula-se em três pilares governamentais: municípios, 

estados e federação, esses três pilares são os eixos para realização da ação e financiamento da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS). A PNAS está associada diretamente à 

organização e marco regulatórios nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal. 

O sistema de organização do Sistema Único de Assistência Social dispõe de dois tipos 

de proteção social, o primeiro é a proteção básica direcionada à prevenção de riscos sociais e 

pessoais, conforme prevê o próprio texto do Sistema Único de Assistência Social. Nesse 

processo de proteção social de primeira instância são oferecidos programas, projetos, serviços 

e benefícios para os usuários e famílias em situação de vulnerabilidade social. O da segunda 

instância é a proteção social especial, voltadas para as famílias e usuários que se encontram em 

situação de risco e que já sofreram algum dano, tendo seus direitos violados, como abandono, 

maus-tratos, abuso sexual, dentre outros. 

O Sistema Único de Assistência Social compõe uma vasta rede de unidades públicas 

para realização de atendimentos, destinados a indivíduos, usuários, crianças, adolescentes, 

mulheres, idosos e pessoas com deficiências. 

De acordo com o Ministério da Cidadania (2019), unidades de atendimentos são: 
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Cras – Centro de Referência de Assistência Social: É definido como porta de entrada 

da Assistência Social, localizado em áreas com maior vulnerabilidade social, são ofertados 

atendimentos de assistência social com o objetivo de fortalecimento de vínculo familiar e 

comunitário. 

 
→ Serviços ofertados: Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), orientação para inscrição no 

Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. 

 
Creas – Centro de Referência Especializado de Assistência Social: Unidade pública de 

Assistência Social direcionada a indivíduos em situação de risco social, ou que já tiveram os 

seus direitos violados, como violência sexual, física, psicológica, negligência, entre outros. 

 
→ Serviços ofertados: Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos 

(PAEFI), abordagem social e serviço com pessoas com deficiência, idosos e suas 

famílias, também são ofertados atendimentos de medidas socioeducativas em meio 

aberto (conforme prevê o ECA) e oferece informações, instrução jurídica, apoio 

familiar, orientação no acesso à documentação pessoal e mobilização comunitária. 

 
Centro POP – Centro de Referência Especializado para população em situação de rua: 

Serviços especializados para pessoas em situação de rua, atendimento realizado tanto individual 

quanto coletivamente, são oferecidas oficinas e atividades de socialização e ações voltadas à 

participação social das pessoas em situação de rua. 

 
→   Serviço ofertado: Obrigatório o serviço especializado para pessoas em situação de rua 

e abordagem social. 

 
Centro – Dia de Referência para pessoas com deficiência e suas famílias: Especialização 

no atendimento de jovens e adultos que não possuem autonomia, que dependem dos seus 

responsáveis, seus familiares também são acompanhados por profissionais no Centro-Dia. 
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→ Serviço ofertado: Obrigatória a proteção especial para pessoas com deficiências e seus 

familiares. Também são realizadas atividades como socialização, fortalecimento de 

convivência familiar, cuidados pessoais, apoio, dentre outros. 

 
Unidade de acolhimento - Casa lar, Abrigo Institucional, República, Residência 

Inclusiva e Casa de Passagem: Unidades que possuem serviços específicos de acolhimento e 

atendimento e proteção a indivíduos e famílias que se encontram distantes temporariamente do 

seu espaço doméstico ou comunitário. O espaço funciona como um lar temporário até que o 

indivíduo possa retornar para sua casa ou ser adotado por outra família, ou até completar a 

maior idade e ter autonomia. 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) apresenta quatro segmentos de gestão: 

União, Distrito Federal, Estadual e Municipal. As obrigações da gestão por parte da União se 

dão pela formulação, apoio e articulação das ações, já a gestão do estado se dá pelas 

competências, estando suas funções definidas na Norma Operacional Básica (NOB/SUAS). 

A gestão Municipal e do Distrito Federal possui três níveis de competências do Sistema 

Único de Assistência Social, consideradas como: Inicial, Básico e Pleno. A gestão inicial se 

firma nos conselhos, fundos e planos municipais de assistência social e na atuação das ações de 

proteção social básica, utilização do próprio recurso; no nível básico, o município se encarrega 

da proteção social básica e já a o nível pleno se configura nas ações socioassistenciais. 

Além disso, o processo de gestão conta com jurisdição que são as Comissões 

Intergestores Tripartite (CITs) e as Comissões Intergestores Bipartite (CIBs). Cada uma possui 

funções diferentes, mas que conversam entre si, a CIT é definida por articular e apresentar 

demandas dos gestores federal, estaduais e municipais, e tem uma conexão permanente com as 

CIBs para troca de informações. A CIB é pautada como jurisdição estadual, tendo 

representantes do estado e dos municípios, representando os interesses da região, de acordo 

com a assistência social. Tem o intuito de observar a deliberação do Conselho Estadual de 

Assistência Social, a legislação vigente e as orientações da CIT e do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) 

O Sistema Único de Assistência Social tem um papel fundamental na nossa sociedade, 

além das unidades de atendimentos e seus serviços prestados para população em situação de 

risco e vulnerabilidade social, há também os benefícios assistenciais, benefícios estes que são 

o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e os benefícios eventuais. 
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→ O Benefício de Prestação Continuada (BPC): Assegura um salário mínimo mensal, para 

indivíduos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência sem idade mínima e máxima, 

para garantir o benefício é necessária a comprovação de renda de si próprio ou de sua 

família caso resida com ela. 

 

 
→ Os Benefícios Eventuais: São definidos por serem temporários, são solicitados em casos 

de mortes e de vulnerabilidade provisória ou desastre público. 

 

 
Além do Sistema Único de Assistência Social, irei problematizar neste subitem a 

importância do Sistema Único de Saúde (SUS) , pois, embora as demandas e necessidades de 

crianças e adolescentes sejam transversais ao conjunto das políticas sociais, a política de 

assistência social, como vimos, prevê o atendimento da violência sexual contra criança e 

adolescente, sobretudo por meio do CREAS e a da saúde (na qual se inclui a saúde mental) 

também prevê a oferta de serviços destinados especificamente a esse segmento. 

 

O Sistema Único de Saúde foi constituído a partir da Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 196, através da lei n° 80.080/1990, sob a influência dos movimentos sociais que 

buscavam por direitos sociais na sociedade. Antes do Sistema Único de Saúde ser um direito 

social, nem todos tinham acesso à saúde, ela estava relacionada a filantrópicos e à previdência 

social, ou seja, quem tinha o acesso à saúde era quem contribuía para previdência social. 

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2020) o financiamento do 

Sistema Único de Saúde se dá através dos impostos gerados pela sociedade, e os recursos são 

ofertados pela União aos Estados e Municípios. 

 

Todos os brasileiros podem usar o SUS, porque todos nós contribuímos com 

os nossos impostos para que ele funcione. O SUS é integral, igualitário e 

universal, ou seja, não faz, e nem deve fazer qualquer distinção entre os 

usuários. Inclusive, estrangeiros que estiverem no Brasil e por algum motivo 

precisarem de alguma assistência de saúde, podem utilizar de toda rede do 

SUS gratuitamente. (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS 

GERAIS,2020) 

 

O Sistema Único de Saúde conta com três níveis de atenção à saúde, que são: atenção 

primária, secundária e terciária. A atenção primária diz respeito às unidades básicas de saúde 

(UBS) responsáveis pelos atendimentos diários, como exames e consultas; a atenção secundária 

é responsável pelos serviços ambulatorial e hospitalar “com densidade tecnológica 

intermediária entre a atenção primária e a terciária, historicamente interpretada como 

procedimentos de média complexidade” (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE 
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MINAS GERAIS,2020); já atenção terciária se configura em serviços de alta complexidade, 

como oncologia, cardiologia, transplante, dentre outros serviços de alto custo. 

O destaque aos três níveis de atenção à saúde não se deve aqui somente a uma breve 

caracterização da composição do SUS, mas se deve também à importância de se compreender 

que quando o assistente social se depara com demandas de violência sexual contra criança e 

adolescente pode ocorrer que ele diretamente entenda essa questão como uma demanda de alta 

complexidade, a ser atendida exclusivamente pelos serviços de alta complexidade. No entanto, 

o profissional pode se deparar com essas demandas emergenciais em qualquer área de atuação, 

seja na educação, na assistência social, na saúde, na saúde mental, dentre outras áreas. 

É necessária então a compreensão da legitimidade dessa demanda para o conjunto das 

políticas sociais, sobretudo para a assistência social e para a saúde, posto que a violência em 

geral e principalmente a sexual contra criança e adolescente pode produzir sequelas físicas e 

psíquicas que exigem o atendimento pela saúde e pela saúde mental. Mais adiante, quando das 

reflexões sobre o Serviço Social, voltaremos a esse ponto. 

 

 
3.2 Respostas no campo da violência contra criança/adolescente 

 
 

Desta maneira, como acabamos de ver no subitem acima, a importância do SUS e do 

Sistema Único de Assistência Social que tem o seu objetivo de visar a proteção social de 

indivíduos em situação de vulnerabilidade social e violação de direitos, é relevante se debruçar 

sobre as políticas de combate à violência sexual contra criança e adolescente, assim como é 

extremamente importante a referência à política de proteção a esse segmento, pois a ação 

profissional do assistente social desenvolve-se institucionalmente, em respostas às demandas 

da sociedade. 

Nesse momento tratarei do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

Contra Criança e Adolescente, do Programa Nacional para Enfrentamento da Violência contra 

Crianças e Adolescentes, e dos programas de atenção as vítimas de violência sexual contra 

criança e adolescente na cidade de Campos dos Goytacazes, situada no Norte Fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro. 

O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Criança e Adolescente 

foi constituído no mês de junho nos anos 2000, durante o encontro Nacional que aconteceu em 

Natal (RN). O Plano Nacional se estabelece por meio de diferentes setores e dispõe sobre a 

organização de diretrizes gerais para uma política pública de enfrentamento à violência sexual 
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infanto-juvenil, sendo uma referência para a sociedade civil e para as três instâncias do poder 

federativo brasileiro. A aprovação do Plano Nacional foi concedida pelo Conselho Nacional de 

Direitos da Criança e do adolescente (CONANDA) no dia 12 de julho dos anos 2000, em plena 

comemoração dos 10 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, no Distrito Federal de 

Brasília, realizado no Encontro Nacional de Entidades em conjunto com membros de ONGs 

que atuam na área e dos Movimentos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

O Plano Nacional de Enfrentamento Violência Sexual Contra Criança e Adolescente se 

estrutura em seis eixos, sendo eles: 

 
→ Análise da situação: conhecer a situação da violência sexual contra criança e 

adolescente através de diagnóstico, levantamento de dados e pesquisas. 

 
→ Mobilização e articulação: fortalecer as articulações nacionais, regionais e locais de 

enfrentamento e pela supressão da violência sexual através de redes, fóruns, comissões 

conselhos, etc. 

 
→ Defesa e responsabilização: atualizar a legislação sobre crimes sexuais e (ou para) 

combater a impunidade, oferecer serviço de notificação e responsabilização 

qualificados 

 
→ Atendimento: atendimento humanizado, e em rede, às crianças e aos adolescentes em 

situação de violência sexual e às suas famílias, efetivados por profissionais qualificados. 

 
→ Prevenção: garantir ações preventivas contra a violência sexual. Ações de educação, 

sensibilização e de autodefesa. 

 
→ Protagonismo infanto-juvenil: viabilizar a participação ativa de crianças e adolescentes 

na defesa de seus direitos e na aplicação de políticas de proteção de seus direitos. 

 
Desde a instauração do Plano em questão houve conquistas significativas mediante as 

questões demandadas e novas formas de ações, conforme apontado abaixo 

 
a instituição do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de 

Crianças e Adolescentes e da Comissão Intersetorial do governo federal; o 
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fortalecimento das redes locais/estaduais; a realização de campanhas de 

sensibilização permanentes e periódicas; a adesão de um número crescente de 

organizações públicas e privadas ao enfrentamento da violência sexual; a vista 

do Relator Especial das Nações Unidas para analisar a questão de venda, 

prostituição infantil e utilização de crianças na pornografia; a adoção da 

experiência de Códigos de Conduta contra a Exploração Sexual por diferentes 

segmentos econômicos (turismo, transporte, etc);e ainda, a criação e 

instalação, mesmo que em poucos estados, de delegacias e Varas Criminais 

especializadas em crimes contra crianças e adolescentes. (MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO PARANÁ,2013). 

 

Além do efeito positivo do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, Contra 

Criança e Adolescente ocorreu uma nova revisão no processo no período entre os anos 

2012/2013, e renomearam o nome do plano e a estrutura dos eixos. Esse novo processo foi 

apresentado para a sociedade civil no dia 18 de maio do ano de 2013(essa data ficou marcada 

nacionalmente como dia nacional do combate ao abuso sexual e a exploração sexual de criança 

e adolescente, mais a frente tratarei desse assunto), como conhecimento público de Plano 

Nacional de Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, e seus novos 

eixos foram apresentados, tais como: 

 
→ Atendimento a criança e adolescente e suas famílias, e a pessoa que comete violência 

sexual. 

→ Comunicação e mobilização social 

→ Defesa e responsabilização 

→ Estudos e pesquisas 

→ Prevenção 

→ Protagonismo (Participação) 

 
 

Além do Plano Nacional de Enfrentamento a Violência Contra Criança e Adolescente, 

o Brasil agora passa a contar com o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra 

Crianças e Adolescentes (PNEVCA), assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, no dia 17 de 

maio de 2021, em comemoração ao dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual, 

conforme o site do Governo Federal. 

O programa é intersetorial e tem a finalidade de combater à violência contra criança e 

adolescente, junto com as redes de proteção e a sociedade civil, "O PNEVCA surge como uma 

estratégia de proteção integral ao público infanto-juvenil. Por meio das políticas públicas, 

iremos protegê-los de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, abuso, 
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crueldade e opressão" enfatiza o titular da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (SNDCA), Maurício Cunha, conforme o site do Governo Federal. 

O programa também seguirá com estratégia de metas ao combate à violência, dando 

preferências emergenciais as demandas de violência contra criança e adolescente e contará com 

o apoio de formação continuada do “Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência” de acordo com o Governo Federal (2021) e 

oferecerá ações de conscientização, comunicando a população e escolas sobre a importância 

de denunciar demandas de violência através de campanhas e materiais informativos. 

O Secretário Maurício Cunha ainda explicita que: 

 

Outra frente de extrema importância e que não deixamos de fora do decreto é 

o estímulo à criação e ao funcionamento de conselhos tutelares e o 

fortalecimento da atuação de delegacias e varas especializadas em crimes 

contra a criança e o adolescente. O enfrentamento à violência se faz 

promovendo a integração da rede de proteção das nossas crianças e 

adolescentes. 

 

A comissão do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Criança e 

Adolescente irá contar com as seguintes ações: 

 

O decreto ainda institui a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência 

contra Crianças e Adolescentes, que tem como missão monitorar e avaliar o 

PNEVCA.O órgão consultivo irá priorizar o combate das violências física, 

sexual, psicológica e institucional.O MMFDH presidirá a Comissão, que 

ainda conta com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da 

Educação, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Saúde, o Ministério do 

Turismo e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(Conanda) em sua composição. (BRASIL,2021) 

 
Dessa forma o referido programa intensifica as ações de combate à violência contra 

criança e adolescente, demandas como esta são extremamente sensíveis e emergenciais e é 

fundamental, haver planos, programas e redes de atenção, no contexto da saúde e da assistência 

social com os serviços de alta complexidade, voltadas para o combate à violência. Por mais que 

tenha surgido um Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Criança e 

Adolescente, é nítido a percepção de desmonte e rejeição de um conjunto de ações que poderiam 

contribuir para o seu enfrentamento. 

Como estratégia de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, o dia 18 

de maio foi destacado como o mês para dar visibilidade ao debate do abuso e da exploração 

sexual contra criança e adolescente, o intuito é reforçar e conscientizar a sociedade sobre a 
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violência sexual contra criança e adolescente e os caminhos a se percorrer para realização de 

denúncias e prevenção do abuso na perspectiva da proteção a esse segmento e da defesa dos 

direitos humanos. 

O dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e a Exploração Sexual de Criança e 

Adolescente, se deu após um crime que paralisou o Brasil no ano de 1973, quando uma menina 

chamada Araceli Cabrera Sanches de 8 anos, foi sequestrada, espancada, estrupada e morta, por 

jovens de uma família tradicional de classe média, em Vitória - Espírito Santo. 

Dessa forma, devido as demandas de violência sexual contra criança e adolescente, 

foram criados programas e campanhas ao combate à violência sexual contra criança e 

adolescente na cidade de Campos dos Goytacazes, RJ, para reforçar e conscientizar a população 

sobre as demandas de violência sexual contra criança e adolescente, fazendo com que a 

população perceba o grau da importância de se manterem informados, sobre como agir e se 

posicionar diante dessa questão, e quais direcionamentos tomarem para denunciar os casos de 

violência sexual contra criança/adolescente. 

Outrossim, os programas e campanhas de fortalecimento e combate à violência sexual 

contra criança e adolescente no município de Campos dos Goytacazes situado no Norte- 

Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, se configura no programa Fortale-Ser, e o programa 

de Atenção a Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência, sendo supervisionado pela 

Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), além do projeto de campanha realizado pelo 

Programa de Saúde na Escola (PSE), segundo dados extraídos através de pesquisa eletrônica 

(google). 

O programa Fortale-Ser da Fundação Municipal da Infância e da Juventude (FMIJ) 

desenvolvido no ano de 2009, tem o intuito de restauração e minimização das consequências 

de violência sexual contra criança e adolescente e exploração sexual. O seu objetivo é de 

executar ações de caráter preventivo e protetivo de atendimento psicossocial. 

Os profissionais atuam de forma multidisciplinar, com formação em psicologia, serviço 

social, psicopedagogia e agentes educacionais, segundo a previsão do programa essa 

capacitação dos profissionais é esperada para realizações no atendimento à vítima de violência 

sexual contra criança e adolescente, além disso, oferece atendimentos individuais, familiares, 

visita domiciliar e escolar. Já o Programa de Atenção a Criança e ao Adolescente Vítimas de 

Violência, que acontece na Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), oferece ações 

direcionadas ao atendimento a criança e ao adolescente vítima de violência física, psicológica, 

negligência, abandono e abuso sexual no espaço familiar. Ação é realizada nos Núcleos de 

Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência (NACAs), em conjunto com as 
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instituições credenciadas que atuam sob orientação da FIA para estabelecer diagnóstico 

psicossocial específico e garantir ações de proteção integral à criança e adolescente, e a família. 

O objetivo da FIA é intervir na situação de violência e buscar novas alternativas de 

convivência familiar, para que a vítima se sinta em um espaço adequado para o pleno 

desenvolvimento da criança e do adolescente. O programa oferece também ações de 

atendimento familiar e atividade de prevenção como palestras e orientações aos responsáveis. 

Já o Programa Saúde na Escola (PSE), é um projeto voltado para as vítimas de violência 

contra criança e adolescente que realiza campanhas de combate ao abuso e à exploração sexual 

de criança/adolescente desenvolvidas nas escolas. O PSE é executado aproximadamente a mais 

de um ano, com o projeto, Eu Digo Não: Prevenção ao Abuso Sexual de Criança e Adolescente. 

A campanha realizada pelo PSE é direcionada aos responsáveis dos estudantes, 

conscientizando os responsáveis como se posicionar e agir com a criança/adolescente que já 

tenha sofrido algum tipo de abuso, os profissionais orientam que os responsáveis deem uma 

atenção de forma atenciosa para que a vítima se sinta confortável ao dizer sobre a violência, e 

é importante a postura do não julgamento. Além de os profissionais orientarem sobre o 

posicionamento diante da questão da violência, acontecem debates em grupos sobre o tema e 

orientação sobre os serviços e programas ao combate à violência sexual contra criança e 

adolescente, como o disque-denúncia, conforme o site da Prefeitura de Campos. 

O município de Campos dos Goytacazes conta com os serviços do Sistema Único de 

Saúde, e com sua unidade pública de atendimento direcionado a vítimas de violação de direitos 

e em situação de vulnerabilidade, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS). Quando há indícios de violência sexual contra criança/adolescentes as vítimas 

são encaminhadas ao Hospital Ferreira Machado (HFM), onde se tem uma área especializada 

para atendimento a elas, de acordo com o site da Prefeitura de Campos (2010). 

 

 
 

3.3 Serviço Social: significado social, projeto ético-político e possibilidades de 

participação no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes 

 
Para entendermos a profissão de Serviço Social é necessário compreender a sua 

trajetória e seu significado, seu percurso não foi algo fácil, já que as relações sociais afetam 

intensamente a profissão que, nelas se insere. O profissional de Serviço Social está diretamente 

associado à questão social e à desigualdade social na sociedade e no enfrentamento das suas 
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variadas expressões, que são objetos de intervenção profissional e também de estudo. É 

importante pontuarmos o projeto ético-político do assistente social, que é uma referência que 

orienta a ação na defesa e realização de direitos humanos direcionada para sociedade e 

principalmente para indivíduos que vivem aquelas expressões e em situações de pauperismo, 

pobreza extrema, ocasionadas pela desigualdade inerente à sociedade capitalista. Mas de início, 

começaremos a contextualizar o Serviço Social e seu significado para a sociedade. 

 
Segundo Yazbek (2009), para compreendermos a profissão do Serviço Social é preciso 

analisar suas demandas e atribuições para se aprofundar no âmbito profissional do Serviço 

Social, para isto é necessário desvendar o significado social da profissão na sociedade. A autora 

ainda endossa que as atribuições e tarefas realizadas pelo profissional em si não é o bastante, 

digo, em relação aos limites institucionais, é preciso ir além na análise do Serviço Social para 

intervir nas relações sociais que fazem parte da sociedade capitalista, em busca de respostas do 

Estado e da sociedade frente a questão social e a desigualdade social. Ou seja, o Serviço Social 

intervém nas expressões da questão social, fruto das relações sociais e de suas particularidades. 

O conceito de reprodução social é necessário para entendermos a profissão de Serviço 

Social na sociedade capitalista e suas relações sociais. 

Yazbek (2009, p.03) aponta que: 

 
 

na tradição marxista, se refere ao modo como são produzidas e reproduzidas 

as relações sociais nesta sociedade. Nessa perspectiva, a reprodução das 

relações sociais é entendida como a reprodução da totalidade da vida social, o 

que engloba não apenas a reprodução da vida material e do modo de produção, 

mas também a reprodução espiritual da sociedade e das formas de consciência 

social através das quais o homem se posiciona na vida social. 

 

A reprodução das relações sociais é reproduzida de acordo como os indivíduos operam 

na sociedade, pelo trabalho, seus valores, cultura, pela política, Estado, entre outros. Sendo 

assim, as relações sociais se dão pelas relações entre as classes, pelas classes dominantes que 

tem o intuito de explorar a classe trabalhadora para produzir riquezas, fazendo com que a 

questão social seja extrema e inerente à sociedade capitalista. As relações sociais estão sempre 

em constante mudança, e se alteram de acordo com as suas modificações na sociedade “que 

cria as condições para a reprodução da sociedade de classes cria e recria os conflitos resultantes 

dessa relação e as possibilidades de sua superação” (YAZBEK, 2009, p. 04). 

O conceito de reprodução social é fundamental para entendermos a profissão de Serviço 

Social na sociedade capitalista. Iamamoto (apud Yazbek 2009, p.03) considera o Serviço Social 
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a partir de dois ângulos, "indissociáveis e interdependentes’’: O primeiro ângulo se baseia no 

discurso teórico e ideológico da profissão do Serviço Social, já o segundo ângulo nas demandas 

postas pela sociedade para o exercício do Serviço Social. 

Yazbek (2009) ainda sinaliza que esses ângulos podem se desencontrar em dados 

momentos, entre o trabalho realizado e os resultados produzidos por ele, mesmo tento ligações, 

podem haver contradições, ou seja, o “Serviço Social, como instituição componente da 

organização da sociedade, não pode fugir a essa realidade” (IAMAMOTO; CARVALHO, 

1995, p. 75 apud YAZBEK). 

Para compreensão do trabalho profissional do assistente social é preciso considerar as 

demandas da sociedade e suas particularidades, interesses, conflitos e desafios das classes, 

sobretudo trabalhadoras. Sendo assim, o Serviço Social possui duas dimensões: a dimensão 

objetiva e subjetiva do trabalho do assistente social. Conforme Yazbek (2009, p.05) salienta: 

 

Objetivas: no sentido de considerar os determinantes sócio-históricos do 

exercício profissional em diferentes conjunturas. Subjetivas: no sentido de 

identificar a forma como o assistente social incorpora em sua consciência o 

significado de seu trabalho e a direção social que imprime ao seu fazer 

profissional. 

 

Com base nessa reflexão podemos observar que o Serviço Social está associado tanto 

ao processo de reprodução do capital quanto às respostas voltadas às desigualdades vividas pela 

classe trabalhadora, ou seja, a profissão possui uma natureza contraditória porque participa e 

atende necessidades opostas das classes, criando meios e estratégias para o enfrentamento 

desses processos na sociedade. 

O Serviço Social só se instaurou legitimamente na sociedade brasileira nos anos 1930, 

com o suporte do Estado e da Igreja Católica. Nos anos 1930 o Estado assume responsabilidade 

entre os conflitos da classe trabalhadora versus as classes dominantes, com ações de 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), salário mínimo, dentre outras ações de caráter 

controlador, assistencialista e paternalista. 

O Estado então reconhece algumas das necessidades e reivindicações das classes 

trabalhadoras e a questão social instaurada na sociedade devido a relação do capital versus 

trabalho, o governo de Vargas decidiu judicialmente intervir e regular os conflitos existentes 

entre as classes sociais. De acordo com Ianni (1990 apud Yazbek 2009), “o Estado brasileiro 

transformou a questão social em problema de administração, desenvolvendo políticas e 

agências de poder estatal nos mais diversos setores da vida nacional”. 
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Esse movimento de reconhecimento foi um ato de grande importância para a 

legitimação da profissão de Serviço Social no país e também para Igreja Católica, a qual foi 

responsável pela formação dos primeiros assistentes sociais brasileiros. 

Segundo Yazbek (2009), no ano de 1932 foi inaugurado o Centro de Estudos e Ação 

Social (CEAS), instituição que seria fundadora da primeira escola de Serviço Social no país. A 

instituição oferta cursos restritos para “formação social para moça” gerenciados pelas Cônegas 

de Santo Agostinho de, 1° de abril a 15 de maio de 1932, sob direção de Melle Adele de Loneux, 

mentora da Escola Católica de Serviço Social da Bélgica. Com uma estruturação didática 

teórica e prática que incluía visitas a instituições beneficentes, o curso teve um grande impacto 

positivo sobre os jovens católicos, os quais buscavam criar associação de ação social. 

Nesse período de iniciação do Centro sob direção de Melle de Loneux, as reuniões 

iniciais foram monitoradas pela Arquidiocese de São Paulo, intermediada pelo Monsenhor 

Gastão Liberal Pinto. No dia 16 de setembro foi eleita a primeira diretora do Centro, Dona Odila 

Cintra Ferreira como presidente. O CEAS foi criado em plena revolução paulista, onde era 

nutrido com mensalidades das sócias com o intuito de propagar a doutrina e a ação social da 

igreja. 

Sendo assim, esse contexto histórico em que se moveu a profissão ocorreu em uma dada 

circunstância em que a Igreja Católica, com força social, motiva o laicato através das diretrizes 

da Rerum Novarum (1891) e da Quadragésimo Anno (1931) de caráter dogmático com uma 

posição antiliberal e antissocialista. A instituição do Centro desenvolveu uma grade de cursos 

sobre filosofia, moral, legislação do trabalho, encíclicas e etc. 

Foram fundados também no ano de 1932, quatro centros operários, que logo após se 

estabeleceram como sedes da juventude operária católica, sendo um espaço institucional de 

estágio para as alunas do curso de Serviço Social. 

No ano de 1936, no dia 15 de fevereiro foi inaugurada a primeira escola de Serviço 

Social no país. Destacando-se que a questão social só era reconhecida na visão da Igreja 

Católica, “como questão moral, como um conjunto de problemas sob a responsabilidade 

individual dos sujeitos que os vivenciam embora situados dentro de relações capitalistas” 

(YAZBEK,2009, p.08). 

Inclusive o Serviço Social brasileiro se instaurou fortemente vinculado à Igreja 

Católica, e com isso foram elaborados seus primeiros parâmetros políticos e sociais, com 

posicionamento humanista em busca da hegemonia e da ideia social da Igreja Católica frente à 

questão social. Além de tudo, o conservadorismo caracterizou os anos iniciais do Serviço Social 
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brasileiro, em especial nos anos de 1940, ao estabelecer contato com Serviço Social norte- 

americano e sua “proposta de caráter conservador de teoria social positivista” (YAZBEK, 2009, 

p.09) 

Com base nisso, as classes trabalhadoras necessitavam e demandavam de bens e 

serviços, ações de políticas sociais direcionadas para suprir suas necessidades e demandas. 

Yazbek (2009, p.09) acrescenta que: 

 
 

pela criação e desenvolvimento de instituições assistenciais estatais 

particularmente na década de 1940, o Estado passa a intervir no processo de 

reprodução das relações sociais, assumindo o papel de regulador e fiador 

dessas relações, tanto na viabilização do processo de acumulação capitalista, 

como no atendimento das necessidades sociais das classes subalternas. 

 

Desse modo que o Estado brasileiro endossa as reivindicações dos trabalhadores, através 

da legitimidade da cidadania da classe trabalhadora, por meio de leis sindicais, sociais e 

trabalhista, junto com as instituições assistenciais, abrindo caminho para o Serviço Social 

brasileiro no mercado de trabalho para ir além das ações sociais, até percorrer o espaço privado. 

 

A profissão amplia sua área de ação, alarga as bases sociais de seu processo 

de formação, assume um lugar na execução das políticas sociais emanadas do 

Estado e, a partir desse momento, tem seu desenvolvimento relacionado com 

a complexidade dos aparelhos estatais na operacionalização de Políticas 

Sociais. (YAZBEK,2009, p.10) 

 

O Serviço Social ganhou maior visibilidade depois que o Estado reconheceu a 

profissionalização e o papel do assistente social, com isso gradativamente foram crescendo 

áreas de trabalho para a profissão, para buscar novas soluções e estratégias de enfrentamento 

das expressões da questão social e as desigualdades na sociedade. Portanto, o mecanismo de 

“complexidade dos aparelhos estatais na operacionalização das políticas sociais” 

(YAZBEK,2009, p.10), vai ganhando forma e o papel do assistente social passa a ganhar maior 

visibilidade e se desenvolver no seu âmbito de trabalho no enfrentamento das expressões da 

questão social. 

De acordo com isto, Yazbek (2009, p. 10) acrescenta que: 

 

a ação normativa e social do Estado brasileiro que, nesse momento, apresenta 

fortes características paternalistas e repressivas, reforçadoras da ideia de um 

Estado humanitário e benemerente, tenderá a se expressar, nas décadas 

seguintes, através de Políticas Sociais inoperantes, que, reproduzindo a luta 

política mais geral da sociedade com suas contradições e ambiguidades, se 
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caracterizará por sua pouca efetividade social e por sua crescente 

subordinação a interesses econômicos. 

 

O papel do Estado no âmbito social, a partir do qual se situam as ações da profissão do 

Serviço Social, se modifica de acordo com as relações sociais, em diferentes contextos 

históricos, e podendo-se gerar uma política social de caráter conservador no âmbito social, 

fazendo com que a desigualdade social permaneça na sociedade. Apesar de que a sociedade 

brasileira é desigual historicamente falando, os serviços sociais públicos se intensificaram cada 

vez mais e ofertando para a classe trabalhadora atendimentos sociais para indivíduos em 

situação de pobreza na sociedade. 

Ademais, o Serviço Social como profissão que é parte da divisão social e técnica do 

trabalho, passou a ser legitimado no espaço das políticas sociais, fazendo com que o 

profissional se inserisse no mercado de trabalho como “agente responsável pela execução de 

políticas engendradas no âmbito do Estado” (YAZBEK,2009,p.11), ou seja, para realização de 

atendimentos com demandas voltadas para as expressões da questão social na sociedade, e 

exercendo um papel profissional de caráter não liberal, com condição assalariada, em geral. 

Mas sendo que o Ministério do Trabalho pela Portaria n. 35 de 19 de abril de 1949, identificou 

a profissão do Serviço Social como profissão liberal. 

Por mais que o Serviço Social tenha sido identificado como uma profissão liberal no 

Brasil, o assistente social, em geral, não trabalha de forma autônoma, o profissional não segue 

o padrão liberal nas relações com os indivíduos na sociedade, o profissional de Serviço Social 

se baseia no seu código de ética delimitando suas ações e atribuições e apresentando respostas 

e propostas interventivas a partir de seu conhecimento. A regulamentação legal da profissão de 

Serviço Social se deu com a Lei n. 8.662 de 7 de junho de 1993, que estabelece o exercício 

profissional, suas competências, atribuições privativas, cuja fiscalização se dá pelos Conselho 

Federal de Serviço Social – CFESS e os Conselhos Regionais de Serviço Social – CRESS. 

(YAZBEK,2009, p. 12.) 

O Serviço Social emerge, portanto, a partir de um conjunto de condições: necessidades 

e demandas das classes trabalhadoras, mas também de reprodução do capital num contexto de 

acirramento da questão social, das ações do Estado em face dela, das iniciativas da Igreja 

Católica, entre outros. Assim, o objetivo do trabalho profissional é intervir nas necessidades 

dos indivíduos na sociedade, contribuindo nas condições sociais, materiais, políticas e culturais, 

facilitando o acesso às políticas sociais, como programas, projetos, serviços e recursos ofertados 

pelo Estado. O Serviço Social também se insere em atividades de abordagem social, ações de 
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planejamento, gestão de serviços e políticas sociais e efetivando ações socioeducativas com as 

classes trabalhadoras. 

O Serviço Social passa a ser visto como uma profissão que intervém nas necessidades 

da classe trabalhadora, de assistência e gestão de serviços sociais, como diz a autora Yazbek 

(2009, p.14), o Serviço Social desenvolve: 

 
uma ação pedagógica, distribuindo recursos materiais, atestando carências, 

realizando triagens, conferindo méritos, orientando e esclarecendo a 

população quanto a seus direitos, aos serviços, aos benefícios disponíveis, 

administrando recursos institucionais, numa mediação da relação: Estado, 

instituição, classes subalternas. 

 

Portanto, por meio de sua inserção, sobretudo nas políticas sociais, o assistente social 

intervém nas relações sociais e no cotidiano dos indivíduos na sociedade, essa prática 

interventiva se dá pelo exercício da ação socioeducativa que pode ser de caráter educativo para 

instruir o indivíduo no espaço institucional e na vida social. A atuação do Serviço Social se 

encontra, principalmente, na administração e efetivação das políticas sociais, dando ênfase para 

ações de assistência social, ainda que a profissão esteja inserida em outras políticas sociais e 

áreas de intervenção. “Assumir a vinculação histórica da profissão com a Assistência Social é 

condição para que os assistentes sociais superem a ideologia do assistencialismo e avancem nas 

lutas pelos direitos e pela cidadania”. (YAZBEK, 2009, p.15). 

As particularidades do Serviço Social se dão pelas demandas da classe trabalhadora, 

numa dimensão de trabalho versus política, onde se expressa a questão social e a desigualdade. 

O trabalho profissional se firma a partir das relações sociais, dos projetos e ações aprovados 

pelo Estado o qual se pode confrontar com as políticas sociais, esse confronto pode acontecer 

a partir de dada política com um caráter conservador, assim fazendo com que as lutas pelos 

direitos sociais se enfraqueçam, e o assistente social tem o papel de lutar pelos direitos sociais 

da classe da trabalhadora, fortalecendo a luta por uma cidadania igualitária. A seguir iremos 

analisar como se deu a construção do projeto ético-político profissional do assistente social. 

Assim, considerando a natureza contraditória do Serviço Social, ou seja, sua 

participação em processos que atendem, ao mesmo tempo, necessidades e interesses opostos 

das classes, é possível compreender sua própria natureza política. No processo de crítica ao 

histórico conservadorismo profissional, o Serviço Social constrói uma direção social 

combinada aos interesses dos trabalhadores, ou seja, em defesa dos direitos sociais, nas lutas 

dos direitos humanos como se expressa em seu projeto ético-político. 
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O projeto ético-político do Serviço Social é de extrema importância, a partir dele o 

profissional realiza práticas interventivas e ações voltadas para a defesa das necessidades e 

interesses dos trabalhadores, ele supõe o compromisso com a autonomia e a emancipação dos 

indivíduos nas relações sociais e na defesa dos direitos humanos, por isso não podemos deixar 

de refletir sobre o seu percurso de construção. 

O projeto ético-político por sua natureza consiste em duas dimensões, ele é tanto um 

projeto coletivo, uma vez que é produto da ação de uma categoria profissional, quanto se 

articula a um projeto maior – o projeto societário de emancipação humana que tem no horizonte 

a superação das desigualdades sociais: “Todas as formas de prática envolvem interesses sociais 

os mais diversos que se originam, através de múltiplas mediações, das contradições das classes 

sociais em conflito na sociedade” ( BRAZ;TEIXEIRA,2009, p.02). 

O primeiro passo para se construir um projeto, seja ele individual ou coletivo, é definir 

o seu caráter político, ou seja, os projetos são criados de acordo com as necessidades e 

finalidades as quais se vincula. Sendo assim Netto, (1999, p. 02) descreve que: 

A ação humana, seja individual, seja coletiva, tendo em sua base necessidades 

e interesses, implica sempre um projeto que, em poucas palavras, é uma 

antecipação ideal da finalidade que se pretende alcançar, com a invocação dos 

valores que a legitimam e a escolha dos meios para lográ-la. 

 

Desse modo daremos ênfase no projeto societário o qual é direcionado e destinado a 

sociedade, a estrutura em si dos projetos não iremos abordá-la. Sendo assim, os projetos 

societários são necessariamente coletivos e apresentam determinadas propostas para a 

sociedade, apenas este projeto possui essa particularidade. 

As condições sociais nas quais os indivíduos vivem ao longo do processo histórico, 

determinaram a inserção e realização de atividades e práticas diversificadas na sociedade a 

partir de suas necessidades e interesses de classe, assim, “os projetos societários são, necessária 

e simultaneamente, projetos de classe, ainda que refratem mais ou menos fortemente 

determinações de outra natureza (culturais, de gênero, étnicas etc.). ” (NETTO,1999, p.02) 

Os projetos envolvem o caráter político, as relações de poder, e sendo configurados a 

partir dos diferentes interesses e necessidades das classes podem se manifestar também em 

partidos políticos, movimentos sociais, entre outras formas e espaços de organização política 

das classes, demonstrando o compromisso “democrático da vida social, no capitalismo 

contemporâneo”. (NETTO,1999, p.03) 

Nos projetos societários se mostram os grandes conflitos para a democracia política, e 

o projeto da classe trabalhadora destina-se aos seus interesses para enfrentar as desigualdades 
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uma vez que a sociedade é marcada pela desigualdade social, econômica e pela exploração do 

trabalho, com já discutimos no capítulo I, quando se conquista a garantia de liberdade política, 

o caminho para uma autonomia social se torna menos complexa. 

 
Todo projeto e, logo, toda prática, numa sociedade classista, têm uma 

dimensão política, como dissemos anteriormente. Ou seja, se desenvolvem em 

meio às contradições econômicas e políticas engendradas na dinâmica das 

classes sociais antagônicas. Na sociedade em que vivemos (a do modo de 

produção capitalista), elas são a burguesia e o proletariado. Logo, o projeto 

profissional (e a prática profissional) é, também, projeto político: ou projeto 

político‐ profissional. (BRAZ; TEIXEIRA,2009, p.04) 

 
Portanto, o projeto profissional do Serviço Social construído ao longo das últimas 

décadas, ao expressar a defesa dos interesses e necessidades dos trabalhadores, vincula-se ao 

projeto desta classe. Ele possui valores que legitimam a profissão e sua função social, para uma 

intervenção nos problemas da sociedade, normas, práticas, dentre outros (NETTO,1999, p.07), 

a conquista da hegemonia de um projeto profissional é uma tarefa complexa, exige 

envolvimento das ações político-organizativas, interesses de classes dominantes e das classes 

trabalhadoras. Por isso, o projeto ético-político tem mais chances de ser realizado pela 

vinculação da profissão às formas de organização política dos trabalhadores que manifestam o 

projeto societário de defesa desta classe. 

Segundo Teixeira e Braz (2009) a prática profissional se configura através das relações 

sociais, sendo que o projeto profissional se articula com o projeto societário que tem como eixo 

principal a sociedade, mas é fruto das ações de uma determinada classe social, ou seja, no 

capitalismo os projetos societários são, por um lado, de preservação do próprio capital e, por 

outro lado, de defesa do trabalho, que pode apontar para a superação do capitalismo. Dessa 

forma, o projeto societário tem o teor de transformação ou de preservação da ordem vigente, 

tudo isso dependerá das estratégias para uma dada modificação social, e também o projeto ético- 

político está vinculado a qualquer projeto coletivo ou até mesmo ao projeto societário. 

Para Netto (1999) os projetos elaborados por um determinado sujeito coletivo, ou 

projeto societário coletivo, como Braz e Teixeira (2009) diriam, devem ser analisados por todos 

os membros que dão legitimidade à profissão, não apenas por profissional de campo. Dessa 

forma, Netto (1999, p.04) ainda pondera que: 

 

É através da sua organização (envolvendo os profissionais, as instituições que 

os formam, os pesquisadores, os docentes e os estudantes da área, seus 

organismos corporativos, acadêmicos e sindicais etc.) que um corpo 

profissional elabora o seu projeto. Se considerarmos o Serviço Social no 
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Brasil, tal organização compreende o sistema CFESS/CRESS, a ABEPSS, e 

ENESSO, os sindicatos e as demais associações de assistentes sociais 

 

O profissional atua numa direção contrária para buscar respostas coerentes a um 

determinado projeto, o assistente social vai buscar ações interventivas que favorecerão os 

direitos sociais da classe trabalhadora, operando nas modificações econômicas, históricas e 

culturais. Suas ações se dão através de: 

 

Plantão de atendimentos, sala de espera, processos de supervisão e/ou 

planejamento de serviços sociais, das ações mais simples às intervenções mais 

complexas do cotidiano profissional, nelas mesmas, embutimos determinada 

direção social entrelaçada por uma valoração ética específica. 

(BRAZ; TEIXEIRA,2009, p.06) 

 

As demandas postas à profissão brotam das relações sociais, “revestidas de um caráter 

mistificador, nem sempre revelando seus reais determinantes e as questões sociais que portam, 

daí que essas demandas devem ser processadas teoricamente" (BRAZ; TEIXEIRA,2009, p.07). 

Desse modo, o profissional analisa a situação demandada e intervém nas necessidades do 

indivíduo, mas tudo sendo realizado de acordo com a ética profissional e o projeto ético- 

político, em condições e contextos históricos e institucionais particulares. 

 

Compete ao projeto ético-político: 

 
 

Ter em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central – 

a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolher entre 

alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a emancipação 

e a plena expansão dos indivíduos sociais. Consequentemente, o projeto 

profissional vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de 

uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de classe, etnia e 

gênero. (NETTO, 1999, p. 15) 

 

Segundo Netto (1999), o projeto profissional tem uma dimensão política no sentido 

amplo quando se trata dos projetos societários, porém nem sempre se recebe uma resposta do 

Estado ou quando se tem essa resposta pode ser conversadora, expressando-se as dimensões 

políticas e ideológicas. Ainda na perspectiva do autor, a profissão é formada por sujeitos que 

possuem uma heterogeneidade, pois as posições podem ser diferentes, pensamentos diferentes 

dos demais, como afirma Netto (1999, p.05): 

 

os membros do corpo (categoria) profissional são necessariamente indivíduos 

diferentes–têm origens, situações, posições e expectativas sociais diversas, 

condições intelectuais distintas, comportamentos e preferências teóricas, 
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ideológicas e políticas variadas etc. O corpo profissional é uma unidade não- 

homogênea, uma unidade de diversos; nele estão presentes projetos 

individuais e societários diversos e, portanto, configura um espaço plural do 

qual podem surgir projetos profissionais diferentes. 

 

Sendo assim, o que Netto (1999) está querendo dizer é que em toda profissão onde 

ocorrem debates de ideias há conflitos e tensões até chegar em um consenso sobre determinadas 

situações ou ações, ainda mais se essas ações envolvem um projeto societário construído 

diretamente para a sociedade. 

Netto (1999) afirma que: 

Os projetos profissionais [inclusive o projeto ético político do Serviço Social] 

apresentam a autoimagem de uma profissão, elegem os valores que a 

legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, 

formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu 

exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 

estabelecem as balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, com 

as 

outras profissões e com as organizações e instituições sociais, privadas e 

públicas [...] 

 

O exercício profissional do assistente social está vinculado ao seu projeto ético-político 

e a historicidade que demarcaram a trajetória histórica da profissão, todo esse percurso 

contribuiu para que o serviço social ganhasse maior visibilidade social, a partir das ações, 

intervenções e elementos elaborados pelo profissional. 

Elementos estes produzidos através da produção desenvolvida no interior do Serviço 

Social por meio das práticas profissionais e as relações sociais 

“esta dimensão investigativa da profissão tem como parâmetro a sintonia com as tendências 

teórico‐críticas do pensamento social já mencionadas. ” (BRAZ; TEIXEIRA,2009, p.08) 

Um outro elemento importante na construção do projeto profissional diz respeito aos 

órgãos político-organizativos da profissão, que são os fóruns decisivos e as entidades da 

profissão, tais como: 

As associações profissionais, as organizações sindicais e, fundamentalmente, 

o conjunto CFESS/CRESS (Conselho Federal e Conselhos Regionais de Ser 

viço Social), a ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Ser 

viço Social),além do movimento estudantil representado pelo conjunto de C 

As e DAs (Centros e Diretórios Acadêmicos das unidades de ensino)e pela E 

NESSO (Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social). 

(BRAZ;TEIXEIRA,2009,p.08) 

 

É através das entidades da categoria profissional que são decididos coletivamente o 

caminho e o percurso do projeto profissional, seus compromissos e princípios. E por fim é a 
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dimensão jurídico-política, a qual tem a finalidade legal, institucional da profissão, compostas 

por leis e resoluções, documentos e textos políticos construídos pela profissão. A dimensão 

jurídico-política se configura em dois âmbitos bem distintos um do outro, mas que se articulam 

entre si, esses âmbitos seriam o instrumento jurídico-político profissional e o instrumento 

jurídico-político de caráter amplo, conforme Braz e Teixeira (2009) . 

O instrumento jurídico-político se configura em determinada estrutura da profissão, 

como no atual código de ética, Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93), nas 

Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS), documento, aprovado no ano de 1996. 

Já o instrumento jurídico-político de caráter amplo, diz respeito às leis sociais, 

provenientes da Ordem Social na Constituição Federal de 1988, essas leis não são configuradas 

exclusivamente para o Serviço Social, mas apropriado por ele, tendo em vista sua importância 

para o exercício da profissão em determinadas áreas de atuação. 

Áreas estas como a saúde, com a Lei Orgânica da Saúde (LOS/SUS), a assistência social 

com a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), e no âmbito infanto-juvenil com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), entre tantas outras, são leis de importância e de 

reconhecimento legislativo por parte do Estado, para a profissão do Serviço Social, entre outras 

profissões, e para a sociedade. 

Segundo Iamamoto (2012) o Serviço Social renovou-se no âmbito teórico - 

metodológico, político, enfrentando o tradicionalismo e o conservadorismo em busca de novas 

referências e da defesa dos direitos sociais, modificando também a sua posição ética, 

desenvolvendo “democraticamente a sua normatização, expressa no Código de Ética de 1993, 

que dispõe de um caráter de obrigatoriedade, ao estabelecer direitos e deveres do assistente 

social segundo princípios e valores humanistas” (IAMAMOTO, 2012, p.  42). 

Conforme Iamamoto (2012, p. 43), o código de ética do assistente social, dispõe sobre: 

 
O reconhecimento da liberdade como valor ético central, que requer o 

reconhecimento da autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos 

sociais e de seus direitos; A defesa intransigente dos direitos humanos contra 

todo tipo de arbítrio e autoritarismo; A defesa, aprofundamento e consolidação 

da cidadania e da democracia da socialização da participação política e da 

riqueza produzida; O posicionamento a favor da equidade e da justiça social, 

que implica a universalidade no acesso a bens e serviços e a gestão 

democrática; O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, e 

a garantia do pluralismo; O compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados na articulação com outros profissionais e trabalhadores. 
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Toda essa trajetória do Serviço Social é perpassada por muitos conflitos e batalhas, 

principalmente conquistas no contexto dos direitos sociais, renovando-se e com um novo 

parâmetro societário, sem exploração e dominação sobre as classes trabalhadoras. Com a 

instauração do código de ética de 1986, revisto em 1993, o Serviço Social passou a estabelecer 

um parâmetro político no direcionamento das questões e demandas da sociedade a partir da 

defesa dos interesses e necessidades dos trabalhadores, ou seja, uma profissão voltada para o 

atendimento das expressões da questão social e relações sociais estabelecidas ao longo da 

história pela exploração do trabalho e desigualdades. 

Como vimos, o Serviço Social obteve grandes conquistas para si e para a sociedade, 

cuja dinâmica nesse momento estava passando por uma crise social planetária bem intensa “ no 

trânsito dos anos oitenta aos noventa” (NETTO,1999, p.18). No Brasil, a partir dos anos 1990, 

o neoliberalismo abre um contexto carregado de profundos desafios para o campo democrático 

e para a defesa dos direitos, o que se põe como desafio também ao projeto profissional. 

De acordo com Netto (1999) esse modelo de prática neoliberal vem trazendo a 

destruição dos direitos sociais, a privatização do Estado, sucateamento dos serviços públicos e 

uma implementação de uma política macro-econômica totalmente excludente favorecendo 

apenas uma parte da sociedade e fazendo com que a classe trabalhadora seja penalizada, e com 

isso colocando em risco todo o percurso do projeto ético-político do Serviço Social e sua 

implementação, para os capitalistas esse projeto é “sinal de atraso, de andar na contra-mão da 

história”, (NETTO,1999, p. 19) ou seja, para os capitalistas defender a classe trabalhadora e 

seus direitos sociais é insignificante, algo que não terá rendimento para eles. 

Segundo Netto (1999, p.19) “na medida em que, no Brasil, tornam-se visíveis e sensíveis 

os resultados do projeto societário inspirado no neoliberalismo – privatização do Estado, 

desnacionalização da economia, desemprego, desproteção social, concentração exponenciada 

da riqueza” o projeto ético-político do Serviço Social se torna mais evidente de que suas ações, 

práticas e intervenções são necessárias para combater a desigualdade social na sociedade. 

Desse modo podemos analisar que o projeto ético-político da profissão veio sofrendo 

vários desafios ao longo da sua trajetória, mas sempre na defesa dos seus ideais, valores, éticos, 

e políticos, lutando contra qualquer opressão e arbítrio. Sendo assim, o projeto é de extrema 

relevância para o serviço social e nas lutas das classes trabalhadoras, suas atribuições e 

competências dão forma para uma atuação defensora dos direitos sociais. 

Sendo assim, irei problematizar nesse momento a importância do trabalho profissional 

do assistente social face à demanda de violência sexual contra criança e adolescente. Desse 
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modo, o profissional de Serviço Social tem como centralidade profissional, lutar pelos direitos 

sociais das classes trabalhadoras, lutar pelos direitos humanos, discriminação, injustiça, 

violência e qualquer outra forma de ferir a integridade do indivíduo. Ou seja, o assistente social 

contribui para o enfrentamento desta forma de violência por meio da viabilização e realização 

dos direitos. 

O projeto ético-político do Serviço Social que orienta a ação profissional, dá autonomia 

(ainda que ela seja relativa, porque realizada em condições institucionais nas quais o trabalho 

profissional se realiza) ao assistente social para garantir e lutar pelos direitos humanos e intervir 

em situações emergenciais, como em demandas de violência sexual contra criança e 

adolescente, em situações como esta, sensível, é essencial a presença do assistente social para 

atuar em conjunto com outros profissionais em busca de solucionar a questão de forma ética e 

mais sigilosa o possível, contribuindo com a ruptura da vivência da violência e a construção de 

condições de proteção à criança e ao adolescente 

Em demandas de violação de direitos, é extremamente importante o sigilo absoluto, para 

que a vítima não se sinta desconfortável diante da atuação dos profissionais. O código de ética 

do assistente social dispõe no seu Art.18 sobre: “A quebra do sigilo só é admissível quando se 

tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo 

aos interesses do/a usuário/a, de terceiros/as e da coletividade” (CFESS,2012, p.35). E em seu 

parágrafo único dispõe o seguinte: “A revelação será feita dentro do estritamente necessário, 

quer em relação ao assunto revelado, quer ao grau e número de pessoas que dele devam tomar 

conhecimento. ” (CFESS,2012, p 36). 

Ou seja, só quem pode tomar ciência das demandas de alta complexidade, como a 

violência sexual contra criança e adolescente é apenas os profissionais que estão diante a essa 

questão, dessa forma, caso ocorra uma ação antiética do profissional, a qual ele leve essa 

demanda sigilosa para um outro profissional na instituição que não esteja envolvido com essa 

questão, se a vítima se sentir desconfortável e humilhada ela pode tomar as medidas cabíveis. 

Iamamoto, (2020, p.15) aponta que “registra-se a carência de arquivos com chaves para a 

guarda de material sigiloso; salas inadequadas para observar o sigilo com presença de outras 

pessoas no ambiente, o que afeta o direito ao sigilo profissional”, não só afetando o sigilo 

profissional, mas também a privacidade da vítima. O assistente social é um profissional que 

atual na realidade social, nas mais variadas desigualdades sociais que se expressam na 

sociedade, atuando com competências e atribuições para atender a determinadas demandas. 
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Diante das demandas de violência sexual contra criança e adolescente o assistente social 

pode contribuir no enfrentamento, com atendimento técnico e direção ético-política, intervir 

nas relações familiares, procurar entender como se deu o acontecimento, caso a vítima tenha 

uma relação distante com a família, o assistente social pode tentar uma reaproximação, 

fortalecer o vínculo familiar para que a vítima não se sinta sozinha nesse momento de 

fragilidade, o assistente social também pode e deve realizar visitas domiciliares, além disso, 

pode-se realizar ações socioeducativas promovendo campanhas, reuniões familiares e 

comunitárias para combater as práticas de violência sexual contra criança e adolescente. 

Esse combate, de cunho educativo, requer inclusive a compreensão do autoritarismo, do 

machismo, do racismo como formas de opressão e também de violência muito presentes na 

sociedade brasileira, como discutimos anteriormente, e que contribuem para disseminar a ideia 

de que as crianças são objetos de prazer e realização de adultos, sobretudo as meninas e, entre 

elas, as meninas negras. Há, portanto, uma contribuição a ser oferecida pelo Serviço Social no 

enfrentamento desta forma de violência, não somente no que compete às repostas às situações 

imediatas de violência sexual que se apresentam ao assistente social, mas também quanto ao 

desenvolvimento de ações educativas que explicitem essa violência, pautando comportamentos 

e práticas enraizadas em nossa sociedade. 
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CONCLUSÕES 

 

 
O presente trabalho de conclusão de curso, buscou analisar a violência sexual contra 

criança e adolescente e a importância do Serviço Social diante dessas demandas emergenciais. 

Abordou-se que a questão social e a questão racial estão diretamente associadas à violência 

estrutural na sociedade, a naturalização da violência perante o Estado e a sociedade, faz com 

que a desigualdade social cresça e isso é uma forma de violência, essa ação de desproteção 

social é um viés para o aumento de violência sexual contra criança e adolescente e para outras 

violências. 

 

Pude analisar que o índice de violência sexual contra criança e adolescente revela 

pertencimento de classe, raça e gênero. Nesse período pandêmico em que estamos vivendo, o 

índice de violência sexual contra criança e adolescente se elevou brutalmente, o isolamento 

social contribuiu grandiosa e silenciosamente para a ampliação da violência sexual contra 

criança e adolescente, porque digo silenciosamente, pois muitos casos não são denunciados e 

registrados, como aponto no capítulo II. Assim dizendo, o isolamento social que tem o objetivo 

de prevenir os indivíduos na sociedade e evitar a disseminação do vírus COVID-19, acabou 

colaborando com ampliação da violência doméstica e sexual contra criança e adolescente, e o 

que as pesquisas mostraram é que as crianças/adolescentes que mais sofrem violência sexual 

na sociedade são pobres e negras, como apontei no capítulo II. 

Como podemos ver, as crianças/adolescentes estão completamente vulneráveis, seja 

dentro de casa ou na rua, como citei acima, a desproteção do Estado, a precariedade das políticas 

sociais, a ausência de denúncia, todos esses elementos são contributivos para o aumento de 

violência sexual contra criança e adolescente. Acredito que o Plano Nacional de 

Enfrentamento à Violência Sexual Contra Criança e Adolescente e o Programa Nacional de 

Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes tem muito a contribuir no combate 

a violência, junto com programas e campanhas do município de Campos dos Goytacazes, 

apesar de não ter realizado uma pesquisa a fundo, uma pesquisa de campo por conta da 

pandemia , o que pude verificar nas pesquisas eletrônicas é que os programas e campanhas 

podem contribuir positivamente no combate à violência, sem falar que entre os programas 

prevê-se uma articulação entre as redes de proteção e isso é de extrema importância para a 

vítima que sofreu ou sofre violência sexual, para os profissionais que atuam diante a estas 

demandas tanto para o fortalecimento dos programas e projetos. 
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Embora a violência sexual contra criança e adolescente seja um fenômeno presente no 

cotidiano do trabalho profissional em várias áreas, dada a transversalidade desse segmento 

etário, presente no cotidiano, há pouca produção textual realizada pelo Serviço Social, senti 

uma grande ausência e necessidade da produção do Serviço social na construção do TFC, já 

que é uma área que pode e contribui muito no combate a violência sexual contra criança e 

adolescente. 

O Serviço Social enfrenta muitos desafios durante o seu percurso nas áreas de atuação, 

mas o assistente social tem que se posicionar e mostrar que ele é competente para agir e ficar 

de frente com outros profissionais diante das demandas de violência sexual contra criança e 

adolescente. Ao longo da sua trajetória, o Serviço Social foi marcado por lutas sociais e desafios 

e é isso que temos que levar do âmbito acadêmico para o âmbito profissional e vice-versa, as 

nossas conquistas e competências profissionais para lutar pelos direitos humanos e sociais dos 

indivíduos na sociedade. 

Concluo que o assistente social tem muito a oferecer e contribuir diante da demanda de 

violência sexual contra criança e adolescente, com visitas domiciliares, entrevistas técnicas, 

com trabalhos socioassistenciais, socioeducativo e com a intervenção para procurar respostas e 

intervir na melhor maneira possível para que a vítima não se sinta desconfortável e invadida. 

Dessa forma, finalizo considerando que se eu tivesse mais tempo poderia me aprofundar 

melhor sobre o tema, já que é uma pesquisa muito complexa e densa para se analisar em um 

período curto, mas ao mesmo tempo foi bem desafiadora a construção do trabalho, pois 

encontrei muitos textos bibliográficos de outras áreas como disse acima, e isso foi o que me 

motivou a querer escrever sobre o assunto, para poder contribuir futuramente de alguma forma 

com outros acadêmicos e profissionais do Serviço Social. 
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