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RESUMO 

 

O presente trabalho procurou responder sobre o trabalho do Assistente Social nos 
serviços de combate a violência contra a criança e adolescente. Dessa forma o 
objetivo geral desse trabalho foi de conhecer a intervenção profissional do Assistente 
Social nos casos de violência contra a criança e o adolescente, tendo como objetivos 
específicos: 1- Conceituar infância e adolescência na contemporaneidade; 2- 
Entender o fenômeno da violência contra criança e adolescente sob perspectiva 
histórica; e 3- Revisar a intervenção do Assistente Social no combate a violência 
contra a criança e o adolescente. Os objetivos foram atingidos em três capítulos 
realizados com base na natureza de pesquisa qualitativa por meio do método de 
revisão bibliográfica e se destaca como importante porque viabiliza uma leitura 
facilitada acerca da complexidade do trabalho do assistente social nos distintos 
espaços de atuação profissional com ênfase no reconhecimento histórico e social 
sobre o problema mensurado. 
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OLIVEIRA, Fernanda de Souza. Violence Against Children and Adolescents: The 
Importance of Social Worker Intervention. 2017. 28 folhas. Trabalho de Conclusão 
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ABSTRACT 

The present work sought to answer about the work of the Social Worker in services to 
combat violence against children and adolescents. In this way the general objective of 
this work was to know the professional intervention of the Social Worker in cases of 
violence against children and adolescents, with specific objectives: 1- To conceptualize 
childhood and adolescence in the contemporary world; 2- Understand the 
phenomenon of violence against children and adolescents under historical 
perspective; and 3- Review the intervention of the Social Worker in combating violence 
against children and adolescents. The objectives were achieved in three chapters 
based on the nature of qualitative research through the method of bibliographic review 
and stands out as important because it facilitates an easy reading about the complexity 
of the work of the social worker in the different spaces of professional activity with 
emphasis on recognition historical and social perspective on the problem 

Key-words: Social Worker; Violence; Child; Adolescent; Intervention. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um contexto histórico crianças e adolescentes não recebiam o 

reconhecimento diferenciado em relação ao adulto, e até pouco tempo atrás na maior 

parte do mundo crianças não eram tidas como cidadãos. A própria cidadania é algo 

muito recente e se tratado da cidadania da criança e do adolescente isso se dá de 

forma ainda mais delicada.  

Estando as crianças em condição de submissão na hierarquia da família em 

relação aos adultos na atualidade, são consideradas minorias sociais, ou seja, grupos 

que são vítimas de violência, abusos e maus tratos com mais frequência, pois se 

encontram em uma situação de vulnerabilidade social. 

Mediante a Constituição Federal de 1988 – CF88, há a obrigatoriedade de 

responsabilidade do Estado, da Família e da Sociedade em trabalhar para a aplicação 

dos direitos das crianças e dos adolescentes. Tais direitos são prioritários conforme 

preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, isso faz com que as 

ações políticas e sociais estejam atreladas a efetivação dos direitos desses indivíduos. 

Dessa forma, quando uma criança é vítima de algum tipo de violência no âmbito 

familiar cabe ao Estado intervir por meio de uma equipe de profissionais específicos 

que atendam as demandas apresentadas pela ocorrência e assim combater a 

violência por meio de um conjunto de serviços oferecidos.  

Nessa equipe estão os assistentes sociais que em suas objetividades 

interventivas minimiza os impactos da violência na sociedade brasileira, contudo as 

práticas profissionais dos assistentes sociais não são de fácil entendimento por se 

tratar de um trabalho altamente complexo. Nesse quadro o problema desse trabalho 

foi de responder qual o trabalho do Assistente Social nos serviços de combate a 

violência contra a criança e adolescente. 

Esse trabalho foi realizado através do método de revisão bibliográfica e se 

destaca como importante porque viabiliza uma leitura facilitada acerca da 

complexidade do trabalho do assistente social nos distintos espaços de atuação 

profissional com ênfase no reconhecimento histórico e social sobre o problema 

mensurado. 

Dessa forma o objetivo geral desse trabalho foi de conhecer a intervenção 

profissional do Assistente Social nos casos de violência contra a criança e o 
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adolescente, tendo como objetivos específicos: 1- Conceituar infância e adolescência 

na contemporaneidade; 2- Entender o fenômeno da violência contra criança e 

adolescente sob perspectiva histórica; e 3- Revisar a intervenção do Assistente Social 

no combate a violência contra a criança e o adolescente. 

Por meio desses objetivos o trabalho foi dividido em três partes que 

sequencialmente discutiram os aspectos históricos, sociais, culturais, econômicos e 

políticas da infância e adolescência, por meio de um grande mergulhos histórico até a 

percepção de criança e adolescente na sociedade contemporânea. A segunda parte, 

situada no segundo capítulo, abordará os aspectos evolutivos do fenômeno da 

violência contra criança e adolescente no Brasil enquanto o terceiro capítulo, que 

representa a terceira parte do trabalho, procura relacionar, discutir e desmistificar a 

atuação do assistente social no combate a violência. 
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1 BREVE HISTÓRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

1.1 DA INVENÇÃO DA INFÂNCIA AO RECONHECIMENTO DAS 

ESPECIFICIDADES DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA 

Pouco se questiona sobre o que é ser criança ou adolescência, a se propor a 

entender qual o seu entendimento de mundo. A leitura rápida sobre a infância pode-

se perceber que a visão social delas é representada por pensamentos fantasiosos que 

levam a entender que a criança sempre teve um comportamento ingênuo e o 

adolescente sempre foi uma fase rebelde da vida. (FROTA, 2007, p. 149) 

Etimologicamente, a palavra infância vem do latim, infantia, e refere-se ao 
indivíduo que ainda não é capaz de falar. Essa incapacidade, atribuída à 
primeira infância, estende-se até os sete anos, que representaria a idade da 
razão. Percebe-se, no entanto, que a idade cronológica não é suficiente para 
caracterizar a infância. (FROTA, 2007, p. 150) 

E a adolescência provem do verbo adultície, originário do latim adolescentia, 

em português: adolescer. Segundo o dicionário a palavra infância se resume como 

um período de crescimento que vai do nascimento á puberdade, e a adolescência 

acontece do período da puberdade até a fase adulta que é destacada por uma faixa 

etária aproximada dos doze anos de idade. Mas isso também não diz muita coisa a 

nível de se compreender a realidade do que é a infância e a adolescência. (FROTA, 

2007, p. 150) 

Inicialmente é interessante perceber que se entendida de modo classificatório 

tanto a infância como a adolescência possuem significados genéricos. Dessa maneira, 

como qualquer fase da vida social, os sujeitos categorizados dessas faixas etárias 

possuem papeis e status sociais. (FROTA, 2007, p. 150) 

Entendendo que existe uma atribuição social aos indivíduos que são 

identificados por crianças ou adolescentes, destacam-se as intencionalidades da 

infância na sociedade capitalista. Assim evidencia-se que:  

a infância foi uma invenção da modernidade, constituindo-se numa categoria 
social construída recentemente na história da humanidade. Para ele, a 
emergência do sentimento de infância, como uma consciência da 
particularidade infantil, é decorrente de um longo processo histórico, não 
sendo uma herança natural. Essa sua afirmação trouxe grandes mudanças 
na compreensão da infância, já que ela era pensada como uma fase da vida, 
como qualquer outra, mas que revelada pelas “delícias de ser criança e de 
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habitar no país da infância”, de um modo idêntico a si mesmo. (FROTA, 2007, 
p. 151) 

Dessa forma, fazendo um mergulho histórico, acredita-se que os séculos XVI e 

XVII “esboçam uma concepção de infância centrada na inocência e na fragilidade 

infantil” (FROTA, 2007, p. 151). Já um século mais tarde, foi reconhecido – ou como 

prefere mensurar: inaugurado – a construção da infância, dado o “sentimento de 

infância”. 

Na realidade, dentro dessa linha, a infância foi uma invenção da modernidade, 

mas que muda constantemente com o passar dos anos e diante dos diferentes e 

complexos contextos históricos. Nesse eixo, adota-se a ideia de construção social, 

econômica, geografia e cultural. Portanto, não há grandes semelhanças das crianças 

de hoje para as crianças do passado. (FROTA, 2007, p. 151) 

De acordo com densos estudos analíticos e históricos sobre a infância, até o 

século XIX “crianças eram tratadas como adultos em miniatura ou pequenos adultos” 

(FROTA, 2007, p. 151) e os cuidados especiais que hoje são tratados de uma forma 

lógica pela sociedade se faziam presentes apenas nos primeiros anos de vida. 

Assim: 

A partir dos três ou quatro anos, as crianças já participavam das mesmas 
atividades dos adultos, inclusive orgias, enforcamentos públicos, trabalhos 
forçados nos campos ou em locais insalubres, além de serem alvos de todos 
os tipos de atrocidades praticados pelos adultos, não parecendo existir 
nenhuma diferenciação maior entre elas e os mais velhos. (FROTA, 2007, p. 
151) 

Mas a medida em que se naturalizava o sentimento de infância na sociedade 

eram transformadas essas relações, nesse contexto o papel da família sofre uma 

radical transformação, pois a mesma deixou de ser entendida por uma lógica 

comunitária par ser apreciada como um espaço de âmbito privado. (LONGO, 2010, p. 

3) 

Contudo “somente após a implantação do sentimento de infância, no século 

XIX, tornou-se possível a emergência da adolescência como uma fase com 

características peculiares e únicas, distintas dos outros momentos desenvolvimentais” 

(FROTA, 2007, p. 155) 

Já no caso do Brasil, evidencia-se que a infância é comumente associada e até 

confundida com a história do preconceito, especialmente no século XX.  Marcada pela 
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exploração da força de trabalho, da exploração sexual, do abandono familiar e 

também da pobreza ou da riqueza. (FROTA, 2007, p. 152) 

Isso se deu porque desde o início “houve diferenciação entre as crianças, 

segundo sua classe social, com direitos e lugares diversos no tecido social” (FROTA, 

2007, p. 152), sendo assim a leitura sobre a criança no Brasil é substancialmente 

ligada as desigualdades sociais, a exclusão social e dominação e exploração desses 

sujeitos. “Tais marcas acompanham a história do Brasil, atravessando a Colônia, 

Império e Republica, conservando ainda hoje a visão da diferença pela desigualdade.” 

(FROTA, 2007, p. 152) 

Aprofundando-se nisso, Frota (2007, p. 153) diz que surgir no país, o termo 

“menor” que servia de conceito para crianças e adolescentes de maneira 

estigmatizada,  

Este termo foi inicialmente utilizado para designar uma faixa etária associada, 
pelo Código de Menores de 1927, às crianças pobres, passando a ter, 
posteriormente, uma conotação valorativa negativa. Metaforicamente, 
menores passaram a ser todos aqueles ao quais a sociedade atribuía um 
significado social negativo. Menores eram aquelas crianças e adolescentes 
pobres, pertencentes às famílias com uma estrutura diferente da 
convencional (patriarcal, com pai e mãe presentes, com pais trabalhadores, 
com uma boa estrutura financeira e emocional, dentre outros). Aquelas 
crianças caracterizaram-se como "menores" em situação de risco social, 
passíveis de tornarem-se marginais e, como marginais, colocarem em risco 
a si mesmas e à sociedade. (FROTA, 2007, p. 153) 

Reconhecidos como um problema social, as crianças e adolescentes eram 

situadas como “menores” quando em situação de abandono, pobreza, miséria e 

criminalidade. O que propiciou a ideia de "adestramento" à esses sujeitos. Nesse 

contexto, o Estado assumiu ações repressivas e violentas em relação aos “menores. 

(GOMES; FILHO, 2013, p. 259) 

Essa “identidade” empregada nas crianças e adolescentes se deram 

principalmente pela numerosa população que se encontrava em situação de rua, em 

meio a fortes influências do contexto de violência, logo: 

No caso da criança e do adolescente, a realidade das ruas projeta-se de 
forma ainda mais contundente, porque peculiar: é o avesso de um sentimento 
da infância e da adolescência que se pretende absoluto, de representações 
que, elaboradas sobretudo em torno da criança, resultam na construção de 
uma identidade que exclui o mundo do crime, da delinqüência, da 
prostituição, da vadiagem, da mendicância, do qual ambos são, afinal, ativos 
personagens. (MOURA, 1999, p. 87) 
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Sendo assim, o Poder Público passou a tratar do problema sócio-econômico 

que atingia uma população expressova de crianças como um problema de calamidade 

pública. Isso levou o Estado a institucionalizar em modelos cruéis de cárcere, como 

forma de livrar o problema do “perigo social”. (LONGO, 2010, p. 1) 

Sendo assim, o Código de Menores de 1927 construiu uma identidade de “não 

humanos” às crianças tidas como “menores” na época. Após cinquenta anos, com o 

levante de diferentes movimentos sociais ligados aos direitos das crianças e dos 

adolescentes, foram emergidas propostas que reconfiguravam a visão da infância e 

da adodelcência, desvirtuando o termo “menor” e empregando o valor de direitos 

sobre tais sujeitos. (FROTA, 2007, p. 153) 

Logo, sessenta e um anos passados da contrução de uma lei que criminalizava 

as crianças e adolescentes pobres, foi aprovada a Constituição Federal de 1988 que 

através de sua fundamentação na garantia dos direitos humanos reconhecia a 

necessidade de tornar a criança e o adolescente sujeitos dignos. (FROTA, 2007, p. 

153) 

 Entende-se assim a criança e o adolescente como sujeito de direito que possui 

características semelhantes, contudo, como foi destacado, essa concepção é um erro 

tanto a infância quanto a adolescência. A infância e adolescer são hoje 

compreendidas como categorias construídas historicamente por uma necessidade do 

humano de se sentir completo, sendo assim: 

o projeto defendido e sustentado pela Modernidade compreende o ser 
humano totalmente realizado, maduro, independente, autônomo, livre e 
racional. A busca da razão constitui um caminho na procura da própria 
essência do humano. Assim, progresso e tecnologia caminham de mãos 
dadas em direção à felicidade. Porém, com a crise da razão moderna, 
atestam os autores, construiu-se umceticismo crescente sobre a 
modernidade e sobre suas pretensões (desenvolveu-se) uma crescente 
desilusão com sua incapacidade para compreender e acomodar a 
diversidade, a complexidade e a contingência humanas e sua reação de 
tentar ordená-las a partir do que existe. O projeto da modernidade de controle 
através do conhecimento, a “avidez por certezas”, implodiu. (FROTA, 2007, 
p. 149) 

Sendo assim, a infância e adolescência que se evidencia hoje como natural na 

sociedade é não mais que fruto da história antiga sob a orientação dos valores 

capitalistas, de modo que a concepções de criança e de adolescente são produtos de 

reflexões ideológicas e culturais. (FROTA, 2007, 149) 
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De maneira que os conhecimento só são reproduzidos legitimamente através 

das produções realizadas por meio de discursos dominantes, sem as devidas críticas 

que se devem atribuir ao que em realidade é naturalizado ou tido como natural na 

sociedade, descontextualizado com a história. (FROTA, 2007, 148) 

Abordando a multiplicidade e até o antagonismo de infâncias, é possível 

perceber que a percepção de criança como indivíduo sem responsabilidade e que 

desfruta de lazer não representa todas as infâncias, pois “aquela idéia tão difundida 

da infância como um tempo de felicidade não pode ser garantida para todos.” (FROTA, 

2007, p. 149) 

Assim como também se pode dimistificar a adolescência, pressupondo que: 

adolescentes amam, estudam, brigam, trabalham. Batalham com seus 
corpos, que se esticam e se transformam. Lidam com as dificuldades de 
crescer no quadro complicado da família moderna. Como se diz hoje, eles se 
procuram e eventualmente se acham. Mas, além disso, eles precisam lutar 
com a adolescência, que é uma criatura um pouco monstruosa, sustentada 
pela imaginação de todos, adolescentes e pais. Um mito, inventado no 
começo do século 20, que vingou sobretudo depois da Segunda Guerra 
Mundial. (FROTA, 2007, p. 149) 

A concepção de infância e adolescência são variadas e o processo de evolução 

do entendimento desses sujeitos ainda é muito obscura, de modo que ainda não são 

fatos consumados, mas sim analises sobre diferentes tipos de registros. Vale ressaltar 

que ainda há outras formas de se explicar a infância e a adolescência, contudo o 

resultante desse procedimento é sempre uma fundamentação sobre como as fases 

criança e adolescência foram adotados e como eles serão reproduzidos no futuro.  

1.2 A CRIANÇA E O ADOLESCENTE COMO SUJEITOS DE DIREITO 

Posteriormente a aprovação da Constituição Federal de 1988 ocorreu a criação 

do conjunto de leis estabelecidas para as crianças e adolescentes, sendo aprovado 

em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, nesse marco o termo "menor" 

foi abolido definitivamente:  

passando a definir todas as crianças como sujeito de direitos, com 
necessidades específicas, decorrentes de seu desenvolvimento peculiar, e 
que, por conta disso, deveriam receber uma política de atenção integral a 
seus direitos construídos social e historicamente. A mudança é radical, vai à 
raiz: o menor deixa de ser visto como menor e retoma seu lugar de criança. 
O menor passa a ser visto como cidadão de direitos e não como um 
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expectador das tentativas de sabê-lo vítima ou responsável pelos 
descalabros sociais. A criança volta a ocupar o seu lugar de um ser humano, 
de um sujeito construído historicamente, com direitos e deveres que devem 
ser exercidos hoje, com uma vida concreta que pode ser muito dura e distante 
do sonho dourado da infância mítica da classe média. (FROTA, 2007, p. 153) 

Assim, segundo o ECA a criança é considerada a pessoa até os doze anos de 

idade incompletos, “enquanto entre os doze e dezoito anos, idade da maioridade civil” 

(GOMES; FILHO, 2013, p. 256). Visto que o ECA é instituído pela Lei nº 8.069/1990 

que é datada de fundamentos concebidos por meio da doutrina da proteção integral 

da criança e do adolescente, são percebidas profundas transformações no papel 

social da criança. 

No artigo 4° o Estatuto define as esferas protetivas da criança e adolescente. 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. Este artigo define a responsabilidade 
conjunta da família, da sociedade do Estado, tripé que constitui as instâncias 
orgânicas de proteção. Estas instâncias são autônomas, mas ao mesmo 
tempo co-participantes. (FONSECA, 2007, p. 74) 

Dessa forma, são referenciados muitos avanços recorrentes do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, contudo, o Brasil passa constantemente por crises geradas 

pelo capital que torna ineficientes as ações de intervenção do Estado, assim: 

Embora o processo de redemocratização do país e as políticas sociais 
implementadas nas décadas de 80 e 90 do século XX tenham possibilitado a 
redefinição de novas políticas sociais contemplando o reordenando as 
políticas sociais caracterizadas, no campo da infância e juventude, pela 
proteção social integral, ainda é grave o quadro brasileiro. Demonstra uma 
contradição entre a ação pública e os resultados em termos de prática social. 
O discurso de políticas de inclusão social está mediado por programas 
tímidos e de pouco alcance em relação à realidade brasileira, no que se refere 
à educação, combate à violência e inserção social. (FONSECA, 2007, p. 74) 

Compreende-se então que houve um exemplar avanço no campo legislativo 

brasileiro, tais avanços se dão principalmente pelo reordenamento jurídico que adotou 

de forma muito relevante em torno dos princípios projetivos à criança e ao 

adolescente.  

Contudo Fonseca (2007, p. 77) diz que há um amplo desacerto entre a 

legislação e a prática: 
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talvez embasados pela perversa concentração de renda e pelo o atual 
sistema de educação, enfraquecido nos aspectos democráticos, promotor de 
oportunidades e de qualidade que possam garantir o acesso ao trabalho e ao 
emprego. Esta contradição tem alicerçado um quadro de violências que se 
estrutura sob vários ângulos e tem várias causas. (FONSECA, 2007, p. 77) 

Dentre as causas citadas por Fonseca, estão: a omissão do Estado nas 

execuções das ações protetiva; a intensificação da pobreza por meio de modelos que 

fortalecem as desigualdades sociais e a concentração de renda sob poder de poucas 

pessoas; a destituição das leis trabalhistas; a insuficiência das políticas sociais para 

todos, com foco nas que atendem a população infanto-juvenil; a restrito acesso à 

cultura; e a “violência intrafamiliar que, embora possa estar mediada por outros 

fatores, perpassam e alimentam a reprodução da violência em diferentes níveis” 

(FONSECA, 2007, p. 77) 

Além disso, há setores conservadores que objetivam direcionar o país para um 

sistema político em que o Estado intervenha apenas com a manutenção da ordem e 

que o Mercado tome autonomamente suas próprias decisões acerca do destino 

político do país, pois: 

O enfraquecimento do Estado de bem estar social e o novo papel do Estado 
definido pela ótica neoliberal coloca as políticas sociais em questão. Apesar 
de todos os avanços em vários níveis, há um descompasso entre o discurso 
político, o corpo normativo-jurídico e a efetividade das políticas públicas 
sociais em nível de práticas e efetividade. (FONSECA, 2007, p. 80) 

Diante disso, a ideia de criança e adolescente como sujeito de direito na 

sociedade brasileira entra em total contradição com o sistema político-econômico 

capitalista, que vem agravando as mazelas sociais com o intuito de manter no poder 

e com a detenção dos recursos econômicos pessoas que não tem interesse em 

avançar com a práticas protetivas.  
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2 O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

2.1 CONCEITO DE VIOLÊNCIA 

Abordar violência requer análises rigorosas sobre processos históricos e 

valores antigos e presentes na sociedade, essa necessidade permite que se possa 

tornar compreensível a presença desse fenômeno nos dias atuais. (CASIQUE; 

FUREGATO, 2006, p. 952) 

Considerando isso, segundo o pensamento de Casique e Furegato (2006, p. 

952) apreender que a violência é um fenômeno difuso e complexo de forma extrema, 

mediante isso suas definições são de difícil abordagem e leitura, pois elas não têm 

uma exatidão científica.  

Essa afirmação parte do pressuposto de que analisar a violência é uma questão 

de apreciação de ocorrências e contextos, além disso, o fenômeno é influenciado por 

aspectos culturais e é “submetida a uma contínua revisão na medida em que os 

valores e as normas sociais evoluem.” (CASIQUE; FUREGATO, 2006, p. 952) 

Hayeck (2009, p. 1) diz que a violência só passou a ser estudada no século XIX 

como uma ação do homem e com a evolução dos estudos em diferentes disciplinas 

passou a ser reconhecida como um fenômeno social não inerente do homem. Dessa 

forma, a violência poderia ser superada na medida que a sociedade desse fim á 

barbárie social. 

Assim, pensou-se em um processo civilizador que por meio de normas de 

convívio partidas de um contrato social erradica-se a violência. Porém, com os 

avanços do capitalismo o próprio Estado que foi estabelecido para essa ordem social 

iniciou em processo de constantes exercício da violência contra a sociedade, sendo 

esse o agressor e o causador indireto da violência da sociedade conta ela mesma. 

(HAYECK, 2009, p. 2) 

Assim, com a vivencia marcada pela violência, especialmente nas cidades. O 

senso comum passou a reproduzir a ideia de que a violência é uma novidade, 

acreditando assim que nunca se houve tanta violência como a que se expressa nos 

dias atuais. (HAYECK, 2009, p. 2) 

Com o desenvolvimento dos Movimentos identitários as bandeiras levantadas 

giravam em torno de políticas especiais para grupos historicamente vulneráveis a 
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violência contra grupos passou a ser debatido. Deu-se mais importância a questão da 

violência apenas por volta dos anos de 1980. (HAYECK, 2009, p. 2)  

Embora internacionalmente esse tema já tivesse presente nas discussões 

como os debates que originaram Pactos internacionais sobre a garantia de direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais e culturais já em 1966. (CASIQUE; FUREGATO, 

2006, p. 952) 

Sendo assim, reconhece-se que nas mais diferentes sociedades, senão em 

todas, “as mulheres vivem em condições de desigualdade social em relação aos 

homens” (CASIQUE; FUREGATO, 2006, p. 952). E isso já pode representar um 

subsídio para ocorrências de violência. “Estas desigualdades adquirem diferentes 

manifestações e magnitudes.” (CASIQUE; FUREGATO, 2006, p. 952) 

Logo, a maior parte dos aspectos culturais e comportamentais da população 

feminina em diferenciação da masculina são refletidas como orientações construídas 

socialmente e a cultura tem papel fundamental nessa relação desigual. Ou seja, “são 

produtos da sociedade e não derivados necessariamente da natureza” (CASIQUE; 

FUREGATO, 2006, p. 952) 

Esse compromisso do Estado em promover o combate a violência no Brasil não 

se deu de forma voluntária, ele foi fruto de duras lutas travadas pelos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil que já exigiam a construção de uma política 

no país em décadas sem respostas. (CASIQUE; FUREGATO, 2006, p. 952) 

Sendo que a visibilidade da ausência desse tipo de política no Brasil ganhou 

espaço nos organismos internacionais da sociedade. As denúncias das organizações 

ultilizaram aparatos do Pacto internacional dos direitos civis e políticos de 1966 e do 

Pacto internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais de 1966. (CASIQUE; 

FUREGATO, 2006, p. 952) 

Nessa dinâmica, a sociedade organizada fez uso de juntificativas e 

instrumentos para pressionar o Estado brasileiro a desde a Carta das Nações Unidas 

em 1945, passando por diversas convenções como a Convenção contra o genocídio 

de 1948, a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial 

em 1965, Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra 

a mulher de 1979; a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 

desumanas ou degradantes realizada em 1984, além da Convenção sobre os direitos 

da criança (1989) e a Convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a 
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violência contra a mulher realizada no Belém do Pará no ano de 1994. (CASIQUE; 

FUREGATO, 2006, p. 952)  

Assim, Hayeck (2009, p. 3) esclarece que uma das conceituações mais 

relevantes para entender a violência nos dias de hoje é a que considera a violência 

como um fenômeno biopsicossocial, que não provém da natureza humana, mas que 

pode gerar danos ao corpo. Portanto, um fenômeno de imensa complexidade e que 

se modifica através das influências da dinâmica social. 

2.2 OS TIPOS DE VIOLÊNCIA E AS PREVISÕES LEGAIS DE VIOLÊNCIA 

CONTRA A CRIANÇA 

A complexidade da violência implica expressivamente na sua tradução, dessa 

maneira compreender esse fenômeno requer um estudo de amplo desenvolvimento 

que aborde a questão histórica, identitárias e por fim focal. O foco necessário para se 

compreender a violência está relacionada ao tipo de violência. (HAYECK, 2009, p. 5) 

Sendo assim, podem ser listados uma quantidade numérica inimaginável para 

retratar a violência. Visto isso, atualmente entram em evidência as violências que se 

expressam por meio da pobreza, por exemplo. (HAYECK, 2009, p. 5) 

Ela está presente tanto nos bairros mais sofisticados quanto nas favelas, ela 
abrange o centro e a periferia, perpassando pelas diversas classes sociais. 
Vários tipos e formas de violência são noticiados e espetacularizados, dentre 
elas podemos citar algumas, tais como: roubos, furtos, assassinatos, 
seqüestros, guerras, atentados, terrorismo, violência física, violência sexual, 
violência psicológica, tortura (muito utilizada por regimes autoritários e o 
durante períodos ditatoriais), violência policial, dentre outras, sendo estas, 
demonstrações de produções modernas da violência. (HAYECK, 2009, p. 5) 

Essas formas de violência originárias das relações de desigualdade entre 

sujeitos e grupos na sociedade capitalista, estando algumas ligadas a má distribuição 

de renda, outras ao poder autoritário de um indivíduo sobre o outro, outras 

relacionadas a exploração de populações inteiras. Contudo todas elas nascem de 

alguma forma desigual entre o que agride e o que é agredido. (HAYECK, 2009, p. 5) 

Entendendo isso, Hayeck (2009) diz que foram debatidos ao longo das últimas 

décadas formas de se definir os tipos de violência para a partir daí criar estratégias de 

enfrentamento. Sendo então reconhecida a violência contra a criança que é entendida 

como um fenômeno que surgiu com o homem. 
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Esse tipo de violência advém da condição de desigualdade entre a criança e os 

demais grupos etários, ou mesmo de crianças para crianças considerando que mesmo 

dentro desse grupo há desigualdade. Sendo assim, esse tipo de violência envolve 

uma complexidade extremamente singular. (MASCARENHAS et al., 2010, p. 347) 

Tais eventos geralmente envolvem uma relação assimétrica e desigual de 
poder manifestada pela força física, pelo poder econômico ou político, pela 
dominação e opressão familiar ou geracional. A violência contra a criança 
pode ocorrer sob diversas manifestações, em diferentes grupos econômicos 
e sociais, sendo essencial sua compreensão para o melhor entendimento das 
estratégias de promoção à saúde e prevenção. (MASCARENHAS et al., 
2010, p. 347) 

O fato é que esse tipo de violência foi naturalizada a medida em que a 

sociedade se organizava e reorganizava e isso se perpetuou como medida necessária 

para a criação, educação e moralização desses sujeitos. No caso do Brasil essas 

medidas ainda são tidas como desafio de conscientização, pois a violência contra 

crianças se faz presente como forma correta de educar. (TONON; AGLIO, 2010, p. 7) 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), podem ser distinguidos 
quatro tipos de violência contra a criança: abuso físico, sexual, emocional ou 
psicológico e negligência, os quais podem resultar em danos físicos, 
psicológicos; danos ao crescimento, desenvolvimento e maturação das 
crianças. (MASCARENHAS et al., 2010, p. 348) 

Mascarenhas et al. (2010) ainda aponta sobre a informação e atenção dada a 

esse problema dizendo que na maior parte dos casos a não há levantamento de dados 

sobre as ocorrências e ainda pior, em alguns casos sequer há mensuras sobre esse 

tipo de violência.  

Para Mascarenhas et al. (2010) essa ausência de dados interfere diretamente 

nas ações de combate a esse mal, pois causa danos inconversíveis e drásticos nas 

crianças vítimas de violência. Assim, se perpetua a situação do silencia sobre as 

ocorrências, o que incentiva a continuidade da mesma. 

Cabe ressaltar que a criança é considerada uma vítima em potencial devido a 

criança ser um sujeito tutelado e dependente da família. A maior parcela dos casos 

identificados de violência infantil acontece no âmbito doméstico ou por meio de algum 

familiar. Visto isso, a violência infantil que recebe maior atenção é a violência 

doméstica e intrafamiliar. (MASCARENHAS et al., 2010) 
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A forma de violência doméstica contra a criança é expressa de diferentes 

formas através das relações sociais que são produzidas e reproduzidas no cotidiano 

de forma a causar danos por vezes irreversíveis às crianças e adolescentes no Brasil 

e no Mundo. (DESLANDES et al., 2006) 

Dessa forma, de acordo com o resultado da pesquisa de Deslandes et al. 

(2006): “os grupos em situação de violência/acidentes considerados ‘grupos alvos de 

atendimento’ – seja pelos critérios de faixa etária, gênero etc. – mais frequentemente 

atendidos por esses serviços é o de crianças/adolescentes.” (DESLANDES et al., 

2006, p. 1282) 

Diante disso, evidencia-se que nos serviços de atendimento às vítimas de 

violência e acidentes de Recife, Rio de Janeiro, Manaus, Curitiba e Brasília, crianças 

e adolescentes representam 92,2% dos atendimentos realizados em instituições de 

serviços de pré-hospitalares, hospitais, serviços de reabilitação e serviços prestados 

por Organizações Não Governamentais – Ongs.  (DESLANDES et al., 2006) 

Segundo Deslandes et al. (2006) essas formas de violência são cruéis com as 

crianças, pois ambas possuem aspectos afetivos das crianças, ainda é necessário 

compreender que as morte causadas por essas formas de violência tem elevado 

índice. Dessa mesma forma acontece com adolescentes que são sujeitos com pontos 

em comum às crianças em muitos aspectos, especialmente em relação à 

dependência. 
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3 A INTERVENÇÃO SOCIAL DO ASSISTENTE SOCIAL NOS CASOS DE 

VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

3.1 O QUE FAZ O ASSISTENTE SOCIAL NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA 

CRIANÇA E ADOLESCENTES? 

O Assistente Social é um profissional que atua sobre as expressões da Questão 

Social que são estabelecidas por meio da produção e reprodução as relações sociais. 

Essa atuação passou por diversas transformações ao longo da história da profissão, 

tendo em sua natureza a finalidade de contribuir com ações de reduzam os problemas 

sociais causados pela desigualdade social como forma de controle social sob ordem 

das classes dominantes. (SOUSA, 2008)  

Na medida em que a profissão foi tomando consciência crítica sobre a realidade 

social o Serviço Social se apropriou de correntes teóricas que não entendiam que os 

sujeitos precisassem se adequar ao sistema imposto, mas ao contrário. Dessa forma, 

por meio de estudos marxistas o Serviço Social foi reconceituado e adotou 

posicionamentos políticos radicais que defendem a democracia, a equidade social, os 

interesses da classe trabalhadora e suas reivindicações.  (SOUSA, 2008) 

 Sendo o objeto de intervenção do Assistente Social a Questão Social e suas 

expressões, considera-se que o trabalho desse profissional é específico e de grande 

complexidade. A identificação do objeto é única para cada caso e a intervenção dessa 

profissão tem por natureza a transformação contínua e nunca igual em meio aos casos 

individuais e coletivos que se apresentam como demanda para o Serviço Social. 

(BRITO, 2010) 

Dessa forma, entendendo a violência contra a criança e o adolescente como 

uma das expressões da Questão Social, ressalta-se que esse fenômeno é muito 

recorrente e afeta de forma diferente a cada vítima. Ainda se destaca que o fenômeno 

da violência tem como necessidade interventiva o trabalho com todos os sujeitos 

envolvidos nas ocorrências. (TONON; AGLIO, 2010) 

Além disso, é preciso destacar que o Assistente Social é um profissional que 

em seu caráter e competências ocupa uma posição de privilégios mediante as 

profissões. Essa afirmação se dá mediante a concepção de que esse profissional atua 
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como participante das relações sociais dos usuários, estando extremamente próximo 

ao cotidiano da população. (SOUSA, 2008) 

Para tal, é necessário que o Assistente Social tenha um conhecimento teórico 
profundo sobre as relações sociais fundamentais de uma determinada 
sociedade (universalidade), e como elas se organizam naquele determinado 
momento histórico, para que possa superar essas “armadilhas” que o senso 
comum do cotidiano prega – e que muitas vezes mascaram as reais causas 
e determinações dos fenômenos sociais. (SOUSA, 2008, p. 123) 

Essa proximidade se dá principalmente aos grupos socialmente desfavorecidos 

que quando através das práticas interventivas do Assistente Social é favorecido 

especialmente com conhecimento. Sendo a democratização da informação o principal 

instrumento de trabalho do profissional de Serviço Social. (SOUSA, 2008) 

Sendo assim, o papel do Assistente Social diante de tal demanda se mostra 
de suma importância no que diz respeito ao conhecimento da realidade 
desses sujeitos, os fatores sócio-econômicos, éticos e culturais, e na 
articulação necessária com o seu meio familiar e comunitário, assim como 
com os demais serviços de enfrentamento, observando os possíveis fatores 
que levaram a presente situação, para a partir daí buscar alternativas que 
tornem possível o rompimento com esse ciclo. (TONON; AGLIO, 2010, p. 11) 

Ou seja, a violência contra a criança ou adolescente quando ocorrida deve ser 

levado em conta um trabalho articulado entre instituições e profissionais de diferentes 

disciplinas que atendam a vítima, a família e o agressor, assim como os demais 

envolvidos na situação como pessoas que presenciaram ou participaram de maneira 

não ativa na agressão. (TONON; AGLIO, 2010) 

O profissional realiza um trabalho com essas famílias, a partir da acolhida, 
reuniões individuais e grupais, visitas domiciliares e um acompanhamento 
sistemático de modo a orientá-los e encaminhá-los aos serviços necessários, 
pois mesmo a violência não ocorrendo no âmbito familiar, é ali que crianças 
ou adolescentes vitimizados encontrarão proteção e vínculos de afetividade, 
daí a importância de se conhecer o meio social em que essas vítimas se 
encontram. (TONON; AGLIO, 2010, p. 10) 

Sendo assim, entende-se que o trabalho do Assistente Social frente as 

situações de violência contra a criança é um trabalho articulado em Rede de apoio e 

com a participação horizontal ao profissional de Serviço Social de outros profissionais 

que tem como atribuição intervir ou contribuir de alguma maneira nas demandas 

apresentadas sobre crianças e adolescentes que são vulneráveis a sofrer violência, 
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que se encontram em situação de violência ou que viveram isso no passado. (BRITO, 

2010) 

Considerando isso, Brito (2010, p. 40-41) diz que as principais atividades 

relacionadas ao Serviço Social nos casos de violência contra a criança e o 

adolescentes no Brasil são: 

Prestar atendimento socioassistencial individual à vítima e aos seus 
familiares; Promover abordagem junto aos usuários, esclarecendo a 
intervenção realizada; Participar de reuniões; Realizar visitas domiciliares; 
Elaborar plano de intervenção junto aos usuários atendidos, bem como o 
acompanhamento das intervenções realizadas; Quando necessário, 
encaminhar a outras instituições; Acompanhar os encaminhamentos 
realizados de modo a garantir atendimento integral e de qualidade, ao 
usuário; Discutir e elaborar conjuntamente com os outros técnicos, estudos 
de casos e relatórios socioassistenciais; Quando necessário, encaminhar ao 
Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, Promotoria Pública e a 
Delegacia de Polícia Civil, relatórios técnicos com informações sobre violação 
de direitos. (BRITO, 2010, p. 40-41) 

Visto isso, podem ser apontados inúmeros espaços socioocupacionais que 

atendem a demanda de violência contra a criança e o adolescente, sendo alguns deles 

os Conselhos Tutelares, os Centros de Referência Especializados em Assistência 

Social -  CREAS, instituições privadas diversas e organizações da sociedade civil em 

sua imensa variedade de serviços ofertados. (BRITO, 2010) 

Dessa forma, a violência contra a criança e o adolescente pode ser demanda 

para a área da Saúde, da Saúde Mental, da Assistência Social, da Educação, da 

Justiça, da Segurança Pública, entre outras. Não sendo privativa a um só 

equipamento ou uma só profissão. (BRITO, 2010) 

Essa variedade de áreas que contribuem com as ações de combate e 

prevenção à violência contra a criança e o adolescente não são instituídas por um 

acaso. Devido os avanços relacionados as práticas interventivas aos males presentes 

na sociedade, percebeu-se que é necessário um trabalho que incorpore diferentes 

formas de intervenção, assim a criança ou adolescente vítima de violência precisa ser 

protegida integralmente. (TONON; AGLIO, 2010) 

Sendo assim, o trabalho do Assistente Social está intrinsicamente ligado ao 

acolhimento dos usuários e encaminhamentos. Contudo, assim como considera 

Tonon e Aglio (2010) a atuação do profissional de Serviço Social vai além disso. Tais 

profissionais podem acompanhar os casos, realizar entrevistas em instituições ou 

domicílios, realizar atividades em grupos, entre muitas outras possibilidades.  
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De acordo com esse conjunto de informações obtidas, evidencia-se que todas 

as práticas profissionais devem ser respaldadas pelo Código de Ética Profissional e 

devem estar vinculados aos objetivos do Projeto Ético Político do Serviço Social. A 

partir disso, surgem desafios estabelecidos aos profissionais que precisam ser 

reconhecidos e receber a devida atenção. 

3.2 DESAFIOS PARA AS PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

Como se sabe, o Serviço Social é uma profissão ainda é pouco entendida em 

relação as suas possibilidades de contribuição às diferentes demandas que a 

sociedade apresenta em seu cotidiano. Esse problema de informação é um desafio 

estabelecido desde a reconceituação do Serviço Social, momento o qual o profissional 

deixou de ser um mero executor das políticas para ser um profissional crítico. 

(TONON; AGLIO, 2010) 

Considerando que esse profissional tem como principal instrumento de trabalho 

a informação, geram-se questões acerca dessa contradição, visto que a profissão que 

informa ainda é reconhecida de maneira confusa. Contudo, esse antigo desafio vem 

apresentando resultados favoráveis nos últimos anos, mas ainda há um caminho 

muito longo à ser percorrido. (TONON; AGLIO, 2010) 

Sendo assim, pode-se encarar como principal desafio para a profissão 

esclarecer sobre suas atribuições e competências. Outro elemento que compõe esse 

desafio se relaciona a esclarecer sobre as fronteiras na atuação profissional, ou seja, 

os limites profissionais. 

Os limites profissionais são estabelecidos pelas limitações das ações que 

podem ou não serem realizadas pelo profissional, por entraves relacionados as 

possibilidades e impossibilidades da instituição ou equipamento no qual o profissional 

trabalha ou encaminha e também limites espaciais e políticos. Esse conjunto, 

portanto, em casos podem ser superados pelo profissional e em outros só poderão 

ser garantidos por meio de transformações sociais de grande magnitude. (TONON; 

AGLIO, 2010)  

Nesse sentido, os esclarecimentos e apresentação de problemas sobre tais 

limites devem ser encaminhados aos empregadores, aos demais profissionais que 

atuem em conjunto com o Assistente Social, aos representantes dos poderes do 
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Estado – Executivo, Legislativo e Judiciária – e imprescindivelmente para a população 

usuária. (TONON; AGLIO, 2010) 

Outro desafio que deve ser colocado em evidencia nos dias atuais é a 

percepção de que o Assistente Social é um profissional que vende a sua força de 

trabalho como troca do salário. Salário esse que vem sendo desvalorizado a cada 

avanço das reformas trabalhistas, previdenciárias, entre outros que vem sendo 

realizadas pelo Estado. (TONON; AGLIO, 2010) 

Nesse mesmo campo ainda pode-se perceber como desafio a precarização do 

trabalho em relação às novas formas de contratação que alteram completamente as 

reivindicações prioritárias da categoria profissional. Além disso, profissionais ainda 

precisam dar a devida atenção as demandas sociais da população usuária que 

aparentam ser pontuais, mas que na realidade são partículas de problemas estruturais 

da sociedade. 

Então, se apontados os desafios estabelecidos propriamente aos profissionais 

que tem sua atuação vinculada ao enfrentamento à violência contra a criança e o 

adolescente, emergem outros pontos importantes para o Assistente Social. Esses 

problemas focais não devem ser considerados menos importantes, pois reitera-se que 

eles compõem as estruturas que alimentam as desigualdades e as injustiças.  

(TONON; AGLIO, 2010) 

são colocados grandes desafios aos assistentes sociais principalmente no 
que diz respeito à consolidação do ECA, pois ainda hoje existe com certa 
força a inversão de valores, que permite a visão destes como seres inferiores 
e passíveis de qualquer forma de violência. O novo olhar que o ECA 
proporciona acerca da criança e do adolescente, exige que aconteça um 
trabalho sócio-educativo à toda a sociedade de modo que entendam essas 
crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. (TONON; AGLIO, 2010, p. 
10) 

Ou seja, o desafio primordial é propriamente de garantir a proteção integral às 

crianças em situação de vulnerabilidade social ou vítimas de violência por meio de um 

conjunto de necessidades transversais a efetivação dos serviços prestados, garantias 

aos profissionais e institucionais. Esse desafio é composto por vários passos a serem 

dados que poderão romper de vez com a violência contra a criança e o adolescente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A violência contra a criança e o adolescente é sem dúvidas uma das 

expressões da Questão Social causadora dos maiores prejuízos sociais que se pode 

apontar, pois ela assume vários formatos e pode estar presente em todos os lugares, 

Sendo assim, considerado um fenômeno social de grande influencias sociais, políticas 

e culturais que se transforma em meio as produções e reproduções das relações 

sociais e as desigualdades. 

Sendo assim, um tema de alta complexidade e de forte sensibilidade, visto que 

as vítimas e famílias das crianças que sofrem qualquer tipo de violência são 

impactadas profundamente com o ocorrido e as sequelas podem ser visíveis durante 

toda a vida desses sujeitos; 

Esse trabalho procurou responder qual o trabalho do Assistente Social nos 

serviços de combate a violência contra a criança e adolescente. Diante desse 

problema conseguiu alcançar o objetivo geral de conhecer a intervenção profissional 

do Assistente Social nos casos de violência contra a criança e o adolescente. 

A pesquisa discutiu de forma articulada e crítica acerca das tentativas de 

conceituar a infância e a adolescência, assim como na busca de definições da 

violência e suas formas de expressão. O trabalho esmiuçou análises de autores que 

objetivaram compreender as formas possíveis de intervenção do Assistente Social no 

enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente. 

Com isso, considera-se que o desafio para a profissão seja de garantir a 

proteção social integral a esses sujeitos de forma a efetivar plenamente o que foi 

conquistado como direito para as crianças e adolescentes no Brasil. Embora seja claro 

que esse é um desafio que requer a contribuição de todos, entende-se que o 

profissionais de Serviço Social esteja em um lugar privilegiado nas lutas sociais. 
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