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PIRAJÁ, Deiselene Josué. Serviço Social e Violência Doméstica contra Crianças 
e Adolescentes.  51 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso Serviço Social – 
Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2017. 

 

RESUMO 

 

Este trabalho monográfico visa compreender o trabalho do profissional do Serviço 
Social no enfrentamento à violência doméstica contra crianças e adolescentes. Onde 
busca responder ao questionamento referente a contribuição do Serviço Social para 
o processo de rompimento da violência doméstica contra crianças e adolescentes. 
Para tanto o trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo pesquisou 
a violência doméstica contra crianças e adolescentes no contexto cultural e histórico 
estabelecido pela relação de poder, onde analisou o conceito de família e violência e 
as expressões da violência sofrida por esse segmento.  O segundo capítulo visa 
analisar os avanços relativos a Legislação e a contribuição do ECA – Estatuto da 
Criança e Adolescente, no combate e prevenção da violência e as estratégias para 
atendimento desse segmento, ressaltando a as Política Públicas de atenção às 
crianças e adolescentes vítimas de violência. O terceiro capitulo contextualizou sobre 
o trabalho do profissional do Serviço Social para efetivação dos direitos das crianças 
e adolescentes, sendo este um profissional que lida no cotidiano com as expressões 
da questão social e tem na cerne do suas ações o comprometimento com o Projeto 
Ético Político da Profissão. O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa 
bibliográfica qualitativa. 
 

Palavras-chave: Violência 1; Crianças e Adolescentes 2; Políticas Públicas 3; Serviço  

Social 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIRAJÁ, Deiselene Josué. Social Work and Domestic Violence against Children 
and Adolescents. 51 pages. Social Work Course Completion Course - Anhanguera 
University Center of Niterói, Niterói, 2017. 

 

ABSTRACT 

 
This monographic work aims to understand the work of the Social Work professional 
in facing domestic violence against children and adolescents. Where it seeks to answer 
the question about the contribution of Social Service to the process of breaking 
domestic violence against children and adolescents. For this the work is structured in 
three chapters. The first chapter investigated domestic violence against children and 
adolescents in the cultural and historical context established by the power relationship, 
where it analyzed the concept of family and violence and expressions of violence 
suffered by this segment. The second chapter aims to analyze the advances related to 
the legislation and the contribution of the ECA - Statute of the Child and Adolescent, 
in the combat and prevention of violence and the strategies for attending this segment, 
highlighting the Public Policy of attention to children and adolescents victims of 
violence. The third chapter contextualized on the work of the Social Work professional 
to realize the rights of children and adolescents, being a professional who deals daily 
with the expressions of the social question and has at the core of his actions the 
commitment to the Political Ethical Project of Profession. The work was developed 
through qualitative bibliographic research. 
. 
 

Key words:  Violence 1; Children and Adolescents 2; Public Policies 3; Social Services 
4. 
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INTRODUÇÃO 

 

A violência contra criança e adolescentes é uma realidade muito presente na 

sociedade brasileira, onde crianças e adolescentes de diferentes padrões econômicos 

estão subordinados à questão da violência doméstica, o que torna essa realidade em 

um problema social. Deixando de ser tratada somente como uma questão de âmbito 

privado, mas também no âmbito público, por ser objeto de intervenção do Estado, 

através das Políticas Públicas. Entretanto, apesar dos avanços ocorridos na legislação 

e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), muito ainda há de ser feito para 

efetivação dos direitos desse segmento, pois foi somente a partir da Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo n° 227, que consolidou a doutrina de proteção integral, 

assim crianças e adolescentes passaram a ser considerados sujeitos de direitos. 

O interesse sobre a temática partiu após assistir uma palestra que abordava a 

discussão sobre os direitos relativos à infância vistos numa perspectiva histórica e de 

acumulação capitalista. Assim, sendo o Serviço Social a profissão que demanda das 

expressões da Questão Social, aqui enfatizada sobre a violência, assim o problema 

da pesquisa se refere a atuação do Assistente Social, da seguinte maneira: de que 

maneira o profissional do Serviço Social contribui para o processo de rompimento da 

violência doméstica contra crianças e adolescentes? Partindo desse pressuposto, faz-

se necessário realizar uma análise sobre a questão da vulnerabilidade social desse 

segmento na sociedade. Buscando compreender o que englobam a violência 

doméstica contra crianças e adolescentes, seus tipos, as expressões da questão 

social, as perspectivas de mudanças e as consequências, visto que produzem um 

impacto sobre o desenvolvimento social e emocional das crianças e adolescentes que 

são vítimas de violência no âmbito doméstico.  

Diante disto, a pesquisa tem por objetivo geral compreender o trabalho de 

intervenção do profissional do Serviço Social no enfrentamento à violência doméstica 

contra crianças e adolescentes, visto que essas encontram-se em situação de 

vulnerabilidade social e risco social. Assim a necessidade de reflexão sobre a atuação 

e contribuições dos profissionais do Serviço Social na prevenção e combate à 

violência desse segmento. Dentro dessa perspectiva sendo o profissional o 

protagonista entre as crianças e adolescentes, a família e as políticas públicas, 

visando a intermediação da relação entre o Estado, sociedade e família para que os 
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direitos das crianças e adolescentes sejam realmente efetivados, buscando 

articulação dos serviços na rede que contribuam com o enfrentamento e rompimento 

desse ciclo de violência.   

Portanto a pesquisa está dividida em três capítulos. O primeiro capítulo tem por 

objetivo pesquisar a questão da violência doméstica contra crianças e adolescentes 

no contexto cultural e histórico estabelecido pela relação de poder, sendo essencial a 

análise do contexto familiar e as expressões da violência sofrida por esse segmento.  

O segundo capítulo visa analisar os avanços relativos a Legislação e a contribuição 

do ECA – Estatuto da Criança e Adolescente, no combate e prevenção da violência e 

as estratégias para atendimento desse segmento, abordando desse modo as Política 

Públicas de atenção às crianças e adolescentes vítimas de violência. Por fim, o 

terceiro capitulo tem como objetivo refletir sobre o trabalho do profissional do Serviço 

Social para efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, sendo este um 

profissional que lida no cotidiano com as expressões da questão social e tem na cerne 

do suas ações o comprometimento com o Projeto Ético Político da Profissão, assim 

destacando os desafios e possibilidades que o profissional do Serviço Social 

enfrentam no cotidiano de sua atuação.  

Para tanto, adotará como metodologia de pesquisa para este trabalho o 

processo de pesquisa bibliográfica. Sendo qualitativa realizada através de leitura 

documental analítica e seletiva de textos de livros, revistas especializadas, artigos e 

publicações da internet, contextualizando de acordo com o assunto em questão. Das 

técnicas de pesquisa, os procedimentos serão revertidos através de analises de 

documentações indiretas em fontes que apresentem referências sobre a 

contextualização histórica da criança e adolescente na sociedade brasileira, violência 

doméstica contra crianças e adolescentes e o trabalho de intervenção do Assistente 

Social para esse segmento. 
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1 COMPREENDENDO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA INFÂNCIA NO BRASIL  

 

Para discutir a questão da violência doméstica contra crianças e adolescentes 

faz-se necessário anteceder à uma trajetória histórica da infância como uma categoria 

de construção social. Ressaltando que o processo percorrido pela infância para que 

esse segmento fosse reconhecido realmente como infância levou um longo período. 

Com questões que vão desde a colonização até a consolidação do Estatuto da 

Criança e Adolescente. 

No Brasil com a colonização, crianças indígenas e órfãos portugueses trazidos 

para o Brasil, foram tiradas de seus convívio e levadas para morarem com os Jesuítas. 

Faleiros (2004), ressalta que: 

 

[...] O cuidado com as crianças índias pelos padres jesuítas tinham o objetivo 
de batiza-las e incorporá-las ao trabalho. Os padres fundaram casas de 
acolhimento ou Casas para meninos e meninas índias; ao separá-los de sua 
comunidade buscavam incorporar neles os costumes e normas do 
cristianismo como o casamento religioso e outros dogmas, com intuito de 
induzi-los na visão cristã do mundo e de utilizar sua mão de obra. [...]. 
(FALEIROS, 2004, p. 2) 

 

Diante disto, com o trabalho físico pesado muitos meninos e meninas quando 

cresciam fugiam, pois além do trabalho sofriam castigos físicos, pois eram 

repreendidos como uma forma de ensino, fazendo parte de seu cotidiano.   

As crianças e adolescentes eram reconhecidas apenas ao se tratar de serem 

marginalizadas, sendo ignoradas e privadas de afeição, sendo tratadas como adultas, 

sendo vistas em condições de inferioridade e submissão. Havia grande mortalidade 

infantil, as escravas cuidavam das crianças de forma precária, com péssima 

alimentação e pouco cuidado com a higiene, esse cuidado através da escrava 

distanciava a relação dos pais com os filhos. 

Segundo Faleiros (2004), a causa de abandono das crianças se dava: 

 

[...] relações sexuais entre senhores e escravas ou índias eram uma prático 
comum, mas considerada imoral e ilegítima, donde decorria, também, grande 
número de filhos ilegítimos, contrariando a moral dominante do casamento. 
[...] eram fadados ao abandono. A pobreza também era causa de abandono. 
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[...] eram deixadas nas portas das casas, e, muitas vezes comidas por ratos 
e porcos. [...] (FALEIROS, 2004, p. 3) 

 

Como forma de minimizar tal situação, foi criada em 1926 a primeira Roda dos 

Expostos1, numa ação do estado e a igreja católica, com cunho caritativo e 

assistencialista, as crianças eram deixadas nessa roda, onde eram cuidadas de 

maneira precária havendo um grande índice de mortalidade, sendo utilizada até os 

anos 50.  

As crianças negras escravas, viviam de maneira em situação de precariedade, 

suscetível à doenças e violência. Ao serem trazidas nos navios para o Brasil como 

escravas, muitas morriam na viagem acometidas por doenças e jogadas ao mar. 

Meninos eram utilizados no trabalho braçal e as meninas serviam sexualmente seus 

senhores.   

As crianças negras eram criadas juntas com as crianças brancas, porém como 

seus “bichos de estimação” ou brinquedos. Diante disto, eram poucas as crianças que 

chegavam a idade adulta. Faleiros (1995), ressalta que as crianças escrava:  

 

[...] sofriam humilhações, maus tratos e abusos sexuais, e, no entanto, não 
havia muitas crianças escravas abandonadas, uma vez que sua sina estava 
traçada como propriedade individual, como patrimônio e mão-de-obra [...]. 

(FALEIROS, 1995, p. 224). 
 

Com a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871, crianças nascidas de 

mães escravas, eram livres, porém continuavam a trabalhar por não terem para onde 

ir, ou para pagamento de dívida de seus senhores que arcavam com “moradia e 

alimentação”, assim muitas crianças iam morar nas ruas. 

O Código de 1927 foi promulgado, consolidando dessa maneira a primeira 

legislação conhecida como Código de Menores, ou Código Mello Mattos. Esse código 

era direcionado à crianças e adolescentes pobres, que foram abandonadas ou 

negligenciadas e marginalizadas. Porém a intervenção realizada era através do 

controle da população de rua, feito por meio de intervenção da polícia e a internação 

dessas crianças e adolescentes. 

                                            

1  Um cilindro de madeira que era colocado nos conventos e Casas de Misericórdia com o objetivo de 
receber crianças rejeitadas concebidas por gravidez indesejada. Referência: MARCILIO, Maria Luiza. 
A roda dos expostos e a criança abandonada no Brasil colonial: 1726-1950. FREITAS, Marcos Cezar. 
(Org.). História Social da Infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 1997.  
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Segundo Rizzini (1993): 

 

Na prática, a construção do menor tem os seguintes sentido. Menor não é 
aquele indivíduo que tem idade inferior a 18 ou 21 anos conforme mandava 
a legislação em diferentes épocas. Menor é aquele que proveniente de família 
desorganizada, onde imperam os maus costumes, prostituição, a vadiagem, 
a frouxidão moral, e mais uma infinidade de característica negativas, tem a 
sua conduta marcada pela amoralidade e pela falta de decoro, sua linguagem 
é de baixo calão, sua aparência é descuidada, em muitas doenças e pouca 
instrução, trabalha nas ruas para sobreviver e anda em bandos com 
companhias suspeitas. (RIZZINI, 1993, p. 96) 

 

Assim, de acordo com o autor, a imagem delinquente das crianças e 

adolescentes como menores infratores, estava correlacionada a responsabilização da 

família que eram vistas da mesma maneira, sendo marginalizadas e culpabilizadas 

pela situação dessas crianças.  

Já em 1941, o Governo Federal institui o Serviço de Assistência a Menores – 

SAM, para crianças e adolescentes menores de 18 anos, com cunho correcional-

repressivo através da reclusão. É importante destacar que nas décadas de 40/50 

foram criadas organizações com objetivos como a paz, combate à fome e a miséria, 

direitos universais e da criança, como a Organização das Nações Unidas - ONU, 

United Nations Children’s Fund - UNICEF, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, UNICEF Brasil, Declaração Universal dos Direitos da Criança. 

Com a criação da FUNABEM – Fundação do Bem Estar do Menor, em 1961 

sob a Lei Federal n° 4.513 de 01/12/1964, O SAM foi substituído. Criado pelo governo 

militar que modificou a concepção correcional-repressiva para a assistencialista. 

No ano de 1979 é aprovado o segundo Código de Menores, porém mantinha o 

mesmo esboço assistencialista e repressivo. Foi no ano de 1987 na Assembleia 

Constituinte que concretizava os direitos da criança e do adolescente, tendo como 

resultado o artigo n° 227, sendo assim a base para a elaboração do Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA), que foi promulgado em 1990 como um documento de 

direitos humanos direcionado especificadamente para a infância no Brasil.  

O Estatuto da criança e Adolescente um marco no que refere aos direitos das 

crianças e adolescentes, onde estes passam a serem vistos como cidadãos, sujeitos 

de direitos, deixando de serem coisificados. Entretanto, para compreensão integral do 

Estatuto da Criança e Adolescente, busca-se através dessa pesquisa conceituar 
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fatores como família e violência doméstica que influenciaram esse dispositivo como 

proteção à vida e integridade desse segmento. 

 

 

1.2 A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO 

CONTEXTO FAMILIAR 

 

Para compreender a violência contra crianças e adolescentes, antes é 

necessário realizar um resgate sobre os principais conceitos de violência e conceitos 

de família, para que assim seja contextualizado a temática desta pesquisa.  

 

1.2.1 Conceituando Violência 

 

 A violência é um processo complexo de ser conceituado, visto que muitos 

pensadores de diversas áreas do conhecimento como, psicologia, filosofia, sociologia, 

direito, antropologia, entre outras, conceituam o que é violência utilizando teorias de 

suas áreas. Não é uma expressão que possa ser apreendida em um único conceito. 

Assim será apropriado de autores de diversas áreas para construção do conceito de 

violência tratada nessa pesquisa. 

No contexto histórico compreender a violência deve-se levar em conta a 

constituição e a estruturação da sociedade contemporânea, que expande-se em meio 

ao cotidiano social, tornando-se assim o reflexo da desigualdade social2.   

Com o objetivo de auxiliar a compreensão do fenômeno da violência, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), define a violência da seguinte maneira:  

 

Uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente, 
contra si mesmo, outra pessoa ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou 
tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, 
alterações do desenvolvimento ou privações (OMS, 2002, p. 5). 

 

                                            

2 Desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos 
os países do mundo. Faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais, seja por 
questões econômicas, de gênero de cor, de crença, de círculo ou grupo social. Essa forma de 
desigualdade prejudica e limita o status social dessas pessoas por determinados motivos, além de seu 
acesso a direitos básicos, como: acesso à educação e saúde de qualidade, direito à propriedade, direito 
ao trabalho, direito à moradia, ter boas condições de transporte e locomoção, entre outros. Disponível 
em: <http://www.politize.com.br/desigualdade-social/> Acesso 13/set/2017. 

http://www.politize.com.br/desigualdade-social/
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A força como ato de violência representa danos que podem ser irreparáveis 

para o indivíduo ou grupo social. Ainda para organização Mundial da Saúde (OMS): 

 

Não há um fator único que explique por que algumas pessoas se comportam 
de forma violenta em relação a outras, ou porque a violência ocorre mais em 
algumas comunidades do que em outras. A violência é o resultado da 
complexa interação de fatores individuais, de relacionamento, sociais, 
culturais e ambientais [...] (OMS,2002, p. 12) 

 

São diversos os motivos que levam à violência, podendo ser consideradas 

fatores importantes as expressões da questão social como a pobreza, a miséria, o 

desemprego, as desigualdades, entre outros. São fatores que contribuem tanto para 

o aparecimento quanto para o aumento da violência. É importante ressaltar também 

que a violência não é único e exclusivo de uma determinada categoria, pois atinge 

todas as classes sociais, raça, cor, etnia, sexo, idade e religião. 

Dessa forma, a violência está presente em todos os níveis, entretanto 

considerando a violência uma questão de relação de desigualdade, onde há o 

dominante e o dominado, Chauí (1985) aborda de forma significativa, acrescentando 

para a definição da violência relatada pela OMS que: 

 

[...] violência é uma realização determinada das relações de força tanto em 
termos de classes sociais quanto em termos interpessoais. Em lugar de 
tomarmos a violência como violação e transgressão de normas, regras e leis, 
preferimos considera-las sob dois outros ângulos. Em primeiro lugar, como 
conversão de uma diferença e de uma assimetria numa relação hierárquica 
de desigualdade, com fins de dominação, de exploração e de opressão. Isto 
é, a conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade em relação 
entre superior e inferior. Em segundo lugar, como a ação que trata um ser 
humano não como sujeito, mas como uma coisa. Esta se caracteriza pela 
inércia, pela passividade e pelo silêncio de modo que, quando a atividade ou 
a fala de outrem são impedidas ou anuladas, há violência. (CHAUÍ 1985, p 

18). 
 

A agressão é expressada nesse contexto de acordo com Chauí (1985) sob a 

forma de dominação, onde um tende a contestar ou mesmo impedir o outro ou o grupo 

de expressar, pois é considerado como uma classe inferior. Sendo assim, 

historicamente podemos identificar a violência numa perspectiva de relação de força.  

De acordo com a autora citada, numa “relação hierárquica de desigualdade”, 

observa-se a violência sob uma perspectiva histórica de dominação de grupos 

considerados “fracos” e “minorias” em relação a poder e força, como mulheres, idosos, 
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negros, crianças, adolescentes, deficientes e homossexuais. Identifica-se que a 

violência para esses grupos ainda é perpetrada no dias atuais.  

De acordo com Adorno (1988), o mesmo traz a reflexão sobre a violência da 

seguinte maneira: 

 

(...) a violência é uma forma de relação social; está inexoravelmente atada ao 
modo pelo qual os homens produzem e reproduzem suas condições sociais 
de existência. Sob esta óptica, a violência expressa padrões de sociabilidade, 
modos de vida, modelos atualizados de comportamento vigentes em uma 
sociedade em um momento determinado de seu processo histórico. A 
compreensão de sua fenomenologia não pode prescindir, por conseguinte, 
da referência as estruturas sociais; igualmente não pode prescindir da 
referência aos sujeitos que a fomentam enquanto experiência social.  
Ao mesmo tempo em que ela expressa relações entre classe sociais, 
expressa também relações interpessoais (...) está presente nas relações 
intersubjetivas que se verificam entre homens e mulheres, entre adultos e 
criança, entre profissionais de categorias distintas. Seu resultado mais visível 
é a conversão de sujeitos em objetos, sua coisificação. 
A violência é simultaneamente a negação de valores considerados 
universais: a liberdade, a igualdade, a vida. Se entendermos como o fez a 
filosofia política clássica que a liberdade é fundamentalmente capacidade, 
vontade, determinação e direito natural” do homem, a violência enquanto 
manifestação de sujeição e de coisificação só pode atentar contra a 
possibilidade de construção de uma sociedade de homens livres(...) a 
violência não é necessariamente condenação à morte, ou, ao menos, esta 
não preenche seu exclusivo significado. Ela tem por referência a vida, porém 
a vida reduzida, esquadrinhada, alienada; não a vida em toda sua plenitude, 
em sua manifestação prenhe de liberdade. A violência é uma permanente 
ameaça à vida pela constante alusão à morte, ao fim, à supressão, à 
anulação. (ADORNO, 1988, s/pág.) 

 

Nessa perspectiva a violência é retratada através das relações que ocorrem 

socialmente, seja na esfera privada3, seja na esfera pública4, porém vale destacar a 

violência em todos os seus âmbitos como violação dos direitos humanos, onde se 

opõem aos princípios que garantem a dignidade da pessoa humana, de liberdade, de 

direito à vida e de não agressão.  

 

 

 

                                            

3 A esfera privada diz respeito a certa autonomia e autoridade que o indivíduo exercesse sem a 
interferência do Governo ou mesmo de outras instituições, exemplo disto é a família, pois é 
considerada uma instituição da esfera privada. 
4 A esfera pública é o contrário da esfera privada, sendo assim diz respeito a assuntos públicos onde 
estes são discutidos por atores públicos e privados, exemplo disto citamos o Governo. Disponível em: 

< http://books.scielo.org/id/d5t55/pdf/goldenberg-9788575412510-19.pdf> Acesso em: 
16/nov./2017  
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1.2.2 Conceituando Família 

 

Para muitos teóricos, há muitas maneiras de conceituar família, pois será de 

acordo com a corrente filosófica que cada um possui, assim para os antropólogos a 

definição de família, de acordo com Bruschini (1990), refere-se:  

 

[...] um grupo de procriação e de consumo, lugar privilegiado onde incide a 
divisão sexual de trabalho, em função da qual determina-se o grau de 
autonomia ou subordinação das mulheres. [...] regras proibitivas de relações 
sexuais entre parentes próximos, divisão do trabalho baseado no sexo e 
casamento como instituição socialmente reconhecida, estabelecendo as 
bases da paternidade social5. (BRUSCHINI, 1990). 

 

Já para os psicólogos, Bruschini (1990), considerando os pensamentos de 

Freud, que estabeleceu a família como “uma complexa teia de vínculos e de emoções, 

que se expressa simultaneamente através do ódio e do amor”, assim pensada a 

família através das relações de afetividade. 

Azevedo e Guerra (2005), corroboram para o conceito de família da seguinte 

maneira: 

 

[...] a família é também um grupo social composto de indivíduos diferenciados 
por sexo e por idade, que se relacionam cotidianamente, gerando uma 
complexa e dinâmica trama de emoções; ela não é uma soma de indivíduos, 
mas um conjunto vivo, contraditório e cambiante de pessoas com sua própria 
individualidade e personalidade. [...] A divisão interna de papéis pode ser a 
expressão de importantes relações de dominação e submissão, na medida 
em que configura uma distribuição de privilégios, direitos e deveres dentro 
desse grupo. (AZEVEDO; GUERRA, 2005, p. 77) 

 

De acordo com as autoras citadas, família vai além de números de que é 

composta, mas sim considerada um elemento vivo, onde devido ao contexto histórico 

conservador, patriarcal e hierárquico as relações existentes no âmbito familiar são de 

poder, onde um tem o papel de dominador deixando para os outros a submissão, 

estabelecendo a partir daí os papéis de cada membro. 

A família encontra-se em constante processo de modificações e mudanças e 

vem se adequando a novos tempos e valores, num contexto histórico e cultural, 

                                            

5 Paternidade social está relacionado ao vínculo que se estabelece em virtude do 
reconhecimento social entre a relação entre um homem e uma criança como se fossem pai e filho. 
Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/paternidade-socioafetiva-x-
paternidade-biologica/> Acesso em 13/set/2017. 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/paternidade-socioafetiva-x-paternidade-biologica/
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/paternidade-socioafetiva-x-paternidade-biologica/
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construindo suas relações. Sendo considerado um espaço para a garantia de 

sobrevivência, porém sob o aspecto de produzir um ambiente acolhedor, de cuidado 

e proteção.  

Diante disto, não há de considerar a instituição familiar como algo estagnado, 

mas sim como algo em constante transformações. Mello (2006), destaca cinco 

situações que contribuíram para novas formações estruturais familiares:  

 
1) elevação da idade média das mulheres em seu primeiro casamento e no 
primeiro parto, o que tem retardado a formação de novas famílias; 2) 
diminuição do tamanho das famílias e dos lares; 3) aumento das 
responsabilidades financeiras dos pais, que passam a ter dependentes mais 
jovens e também mais velhos; 4) elevação do número de lares chefiados por 
mulheres; e 5) maior participação das mulheres no mercado de trabalho 
formal e modificação na balança de responsabilidade econômica nas famílias 
(MELLO, 2006, p. 502) 

 

Essas mudanças englobando a estrutura da família e como são compostas, 

pode-se considerar essas transformações e novos arranjos familiares sob a ótica da 

inserção da mulher no mercado de trabalho na década de 70 / 80, onde está deixa de 

ser somente a mãe, esposa, do lar, mas passa a conquistar novos espaços e direitos, 

como o poder de decisão de engravidar ou não, usufruindo da pílula anticoncepcional 

ou até mesmo do divórcio, onde com a separação são compostas novas famílias.  

Segundo Soares e Bicharra (2016), novas famílias são compostas da seguinte 

forma: de “família nuclear” tem base conservadora, composta pelo pai, mãe e filhos, 

“família monoparental”, são aquelas chefiadas somente pelo homem ou também pela 

mulher, por motivos de divórcio, viúves, entre outros, “família recomposta”, são 

aquelas onde os progenitores vivem com outras pessoas muitas vezes com filhos de 

seus novos relacionamentos ou filhos de seus companheiros, “família extensa” são 

formadas por outros parentes como avós, tios, tias, primas e primos, muitas vezes 

vivendo duas ou três gerações na mesmo lar e “família homoparental” considerada 

por ser formada por pais do mesmo sexo.. 

Diante do exposto, a família atual pode ser composta de diversas maneira, 

independente da questão biológica, mas considerando crucial a questão afetiva das 

relações e sua construção social.  
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     1.2.3 A Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes 

 

A violência doméstica contra criança e adolescente sempre existiu 

considerando o contexto histórico, sendo identificado no cotidiano de muitas crianças 

e adolescentes o Brasil, diferentes culturas e classes sociais considerando que a 

violência praticada contra crianças e adolescentes não reflete em uma única classe 

ou grupo de pessoas, mas em todas as raças, etnia, sexo, religião.   

Assim, entender que a violência contra crianças e adolescentes no seu âmbito 

familiar é um problema social grave, pois de acordo com o Ministério da Saúde, “a 

cada dois dias, em média, cinco crianças de até 14 anos morrem vítimas de agressão. 

Ou seja, a cada dez horas, uma criança é assassinada no Brasil”. 

Crianças e adolescentes são vítimas de violência doméstica cotidianamente, 

tanto no Brasil como no mundo, sendo identificado em diversas culturas, independente 

da classes sociais, sexo e etnia Dessa maneira sendo considerado um fenômeno 

mundial. Assim, Azevedo e Guerra (2001), define sobre a violência doméstica aferida 

contra crianças e adolescentes da seguinte maneira:  

 

A violência doméstica pode ser definida como: todo ato ou omissão, praticado 
por pais, parentes ou responsáveis contra crianças e/ou adolescentes que, 
sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima, implica 
numa transgressão do poder/dever de proteção do adulto e, por outro lado, 
numa coisificação da infância, isto é, numa negação do direito que crianças 
e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição 
peculiar de desenvolvimento (AZEVEDO; GUERRA, 2001, p.33). 

 

A trajetória histórica de violência contra as crianças e adolescentes, refere-se 

também ao contexto da sociedade patriarcal, onde no núcleo das famílias as 

desigualdades impostas pelo patriarcado autoritário e repressor geram a ilusão de 

correção pelo poder e pela força. Nesse sentido Guerra (2008), argumenta da 

seguinte maneira: 

 
A família que teria a “função de proteger seus membros”, talvez nunca tenham 
cumprido esta missão. Outrora, usando meios disciplinares violentos, hoje 
menos coercivos, mas também entremeados com a violência, ela nos mostra 
que sua face não é sagrada, mas extremamente cruel. (GUERRA, 2008 p. 
56). 

 

Nesse sentido, a função de proteção advinda da família se reflete frágil diante 

desta realidade, a relação de força e poder existente dentro do âmbito doméstico é 
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identificada na expressão da violência. Assim essa desigualdade de força e poder 

também refletida na sociedade atingem diretamente nas condições de vida das 

crianças e adolescentes. Dessa maneira, a violência estruturada socialmente, 

constitui em uma grave violação dos direitos humanos fundamentais. Pois mesmo 

com os avanços na legislação e declarações, ainda há um número considerável de 

crianças e adolescentes sendo vítimas de violência, sendo um fenômeno ainda longe 

de ser alcançado no que tange a garantia dos direitos desse segmento. 

 

1.3 EXPRESSÕES DA VIOLÊNCIA  

 

A questão da violência doméstica contra crianças e adolescentes está 

relacionada a questão do poder, de proteção e correção, segundo Azevedo e Guerra 

(1997), “coisificando a infância, negando seus direitos de serem tratados como 

sujeitos”. 

Waiselfisz (2012), sobre o Mapa da Violência (2012), ressalta a violência contra 

crianças e adolescentes a que foram submetidas essas vítimas atendidas pelo SUS 

da seguinte maneira: 

 

• prevalece a violência física, que concentra 40,5% do total de atendimentos 
de crianças e adolescentes, principalmente na faixa de 15 a 19 anos de idade, 
onde representam 59,6% do total de atendimentos realizados em essa faixa 
etária;  
• em segundo lugar, destaca-se a violência sexual, notificada em 20% dos 
atendimentos, com especial concentração na faixa de 5 a 14 anos de idade;  
• esses dois tipos de maior incidência deverão ser objeto de maior 
aprofundamento analítico;  
• em terceiro lugar, com 17% dos atendimentos, a violência psicológica ou 
moral;  
• já negligência ou abandono foi motivo de atendimento em 16% dos casos, 
com forte concentração na faixa de 1 a 4 anos de idade. (WAISELFISZ, 2012, 
p. 67) 

 

Destaca-se nessa pesquisa as quatro formas mais comuns de violência 

doméstica, sendo elas a violência física, a violência sexual, violência psicológica e a 

negligência, conforme citado anteriormente.  

Violência Física – São aquelas acometidas contra crianças e adolescentes e 

estão entre as mais comuns e recorrente tipo de violência. É empregada muitas vezes 

como forma de correção e punição.   

Segundo Azevedo e Guerra (2001, p. 43): 
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Nas famílias nas quais existe violência física as relações do agressor com os 
filhos vítimas se caracteriza por ser uma relação sujeito-objeto filhos devem 
satisfazer as necessidades dos pais, pesa sobre eles uma expectativa de 
desempenho superior às suas capacidades, são vistos como pessoas 
criadoras de problemas. Por outro lado, pode haver uma idealização da 
criança ou adolescente: os pais imaginam uma criança/adolescente que não 
corresponde ao seu filho, e tudo pode representar um motivo para a sua 
rejeição, seja o seu aspecto físico, o seu caráter, o sexo etc. (GUERRA, 2008 
p.43) 

 

A violência perpetrada contra as crianças e adolescentes deixam marcas 

profundas, que pode ser constituída de problemas psicológico, e por muitas vezes 

interferindo na rotina da família. Pois não são vistas como sujeitos de direitos e sim 

tratadas de forma subalterna e coercitiva através da relação de poder. 

A Violência Sexual, nesse mesmo contexto de coisificação da infância, que é 

geradora da violência, destaca-se a violência sexual contra crianças e adolescentes, 

visto que é um fenômeno que ocorre há muito tempo, considerando a relação de poder 

e ultrapassando os limites dos direitos humanos, onde a criança e o adolescente 

tornam-se objeto de satisfação de desejo de outros.  

Portanto a violência sexual contra a criança e ao adolescente tem sua origem 

nas relações desiguais de poder. Onde o processo histórico e cultural irão contribuir 

para situações onde ocorrerão abusos e exploração. 

Pode-se caracterizar situações de violência sexual contra crianças e 

adolescentes de acordo com Faleiros e Campos, (2000), como:  

 

• o envolvimento de criança ou adolescente em atividades de caráter sexual, 
por parte de pessoa dotada de autoridade e poder; 
• uma relação de poder, na qual a pessoa com mais poder (o violentador) 
aproveita-se do violentado e tirar vantagens da relação de violência, ou seja, 
prazer sexual, dominação do outro, sadismo, lucro. 
• uma relação assimétrica de gênero e de idade, envolvendo, na grande 
maioria dos casos, homens adultos e crianças e adolescentes do sexo 
feminino;  
• uma violação dos direitos da pessoa humana e da pessoa em processo de 
desenvolvimento; direitos à integridade física e psicológica, ao respeito, à 
dignidade, ao processo de desenvolvimento físico, psicológico, moral e 
sexual sadios. Nos casos de comércio sexual é violado o direito de não ser 
explorado e o de trabalhar em 3 condições dignas, sem perigo e não 
estigmatizantes. (FALEIROS; CAMPOS, 1999: 28 -29).  

 

Segundo os autores, a violência sexual inclui desde a relação de poder a 

violação dos direitos humanos, incluído a integridade física e psicológica, deixando 

assim um rastro de degradação humana.  
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 quando ocorre a humilhação, a rejeição, a comparação, a falta de incentivo para 

executarem suas atividades, sendo inferiorizadas e vistas como incapazes, a falta de 

afeto também é um fator que constitui a violência psicológica, até mesmo quando 

acontece outros tipos de violência, como a física e a sexual.  

Deslandes (1997), considera que: 

 

Sem dúvida, as relações familiares ou no entorno do jovem são constituídas 
psicologicamente por uma verdadeira rede de tensões normais e, por vezes 
de atritos anormais. A imagem que a criança vai formando da vida é, na sua 
essência, um desenvolvimento das experiências a que ela é sujeita no seu 
círculo mais próximo, o familiar. Se ali prevalece a harmonia, isso vai ajuda- 
lá a integrar as suas orientações e a guiar os seus afetos. Se, ao contrário, 
imperar atitudes desrespeitosas e pouco afetuosas, influenciará severamente 
a sua atitude consigo mesma e com o mundo. (DESLANDES, 1997, p. 64) 

 

Nesse contexto, o autor enfatiza a influência das relações familiares na vida da 

criança e do adolescente, determinando a partir deste ponto as relações que esse 

indivíduo manterá na sociedade. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, chama atenção para a 

responsabilidade com a criança e ao adolescente como garantidores de proteção e 

direitos, dessa forma a negligência constitui um uma violação de direitos. Assim o 

artigo n° 227 preconiza que: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988, p. 113) 

 

Nessa perspectiva, a negligência vai além do âmbito familiar, sedo uma 

responsabilidade atribuída também a sociedade e ao Estado, entretanto, no contexto 

abordado na pesquisa, a família é uma instituição que imensa responsabilidade que 

influenciará o desenvolvimento e formação da criança e do adolescente. E é de 

responsabilidade do Estado o papel de garantir os direitos desse segmento da 

sociedade, através de Políticas Públicas eficazes, considerando a efetivação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sendo este garantidores dos direitos da 

criança e adolescente. 
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2 POLÍTICA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO BRASIL – LEGISLAÇÃO E 

DIREITO 

 

2.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL DE 1988 E A LOAS (LEI 

ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

 

A promulgação da Constituição Federal (1988), foi um marco no que tange a 

ampliação dos direitos sociais, e políticos, pois o pais passava por um período de 

redemocratização, realizado através da insatisfação da população que era governada 

por um regime ditatorial e sem políticas que de fato beneficiasse a classe trabalhadora, 

nesse viés os movimentos e as lutas por direitos, culminou na Constituição Federal 

(1988). Destacando as alterações da redefinição da Seguridade Social. Passando 

este a ser dever do Estado. Assim constituindo o Tripé da Seguridade Social, onde 

destacam-se a Saúde, a Previdência Social e a Assistência Social.  

Couto (2010), contribui ao enfatizar que;  

 

A constituição de 1988 foi promulgada em uma realidade onde os 
compromissos do pais do ponto de vista econômico estavam em sentido 
contrário as suas determinações. Se o contexto impõe um Estado 
responsável pelas políticas de seguridade social, os compromissos indicam 
a saída do Estado desse campo, encaminhando-o ou para a ótica privada ou 
para a filantropia. Foi nesse embate que a assistência social adquiriu o status 
de política social publica, afiançada de direitos. (COUTO, 2010, p. 186) 

 

Dessa maneira, a Constituição trouxe a população brasileira mais que um dever 

do estado, mas um direito adquirido através de lutas por melhores condições de vida, 

com a Seguridade Social, onde de acordo com seu art. 194:  

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. [...] 
l. universalidade da cobertura e do atendimento; 
II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais;  
III. seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;  
IV. irredutibilidade do valor dos benefícios; 
 V. equidade na forma de participação no custeio;  
VI. diversidade da base de financiamento;  
VII. caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (BRASIL, 1988, p. 98). 
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Nesse viés, considerando que saúde é um direito de todos, conforme o caput 

do art. 196 da Constituição Federal:  

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988, p. 99) 

 

Valendo dizer que o Sistema Único de Saúde (SUS), que tem sua 

regulamentação na Lei n° 8.080/90, permite o acesso de todo cidadão à rede pública 

de saúde, de maneira gratuita, sendo assim o acesso é universal. 

A Previdência Social, é de caráter contributivo, onde no seu art. 201, ressalta 

que “A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória.” (BRASIL, 1988). Assim, ao contrário do que 

ocorre com a saúde e a assistência social, a previdência social adota regime de 

caráter contributivo obrigatório, assim somente quem contribui tem direito a seus 

benefícios.  

Dessa maneira a Assistência Social, visa a garantir o mínimo de dignidade para 

as pessoas necessidades, as quais por si só, não tem condição de prover o básico 

para sua sobrevivência e de sua família. Assim, de acordo com a Constituição Federal 

de 1988 art. 203: 

 
A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da 
integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; 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, 
conforme dispuser a lei. (BRASIL, 1988, p. 104) 

  

Conforme preconiza a Constituição Federal (1988) em seus artigos 203 e 204 

fundamenta a Assistência Social. A Lei Orgânica da Assistência Social lei n. 8742/93, 

foi consolidada com a Lei n. 12.101/09, através do Conselho Nacional de Assistência 

Social - CNAS, que delimita e fixa normas e regras para que entidades e Organizações 

Não Governamental – ONG, possam exercer atividades em conjunto com a Política 

da Assistência Social. 
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Observa-se que a política da Assistência Social integra o tripé da Seguridade 

Social brasileira da seguinte maneira:  

 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
seguridade Social não contributiva, que prove os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. (BRASIL, 
1993, p. 1) 

 

Por outro lado, as diretrizes da Assistência Social estão previstas no art. 203 

da Constituição Federal de 1988 inciso V tem claramente um caráter assistencial, 

considerando-se que todos as pessoas que necessitarem, terão acesso a seus 

serviços e benefícios, sendo não contributivo. 

Segundo Mestriner (2001), a Lei orgânica da Assistência Social - LOAS trouxe 

uma nova perspectiva a Assistência Social, assim “Política pública de seguridade, 

direito do cidadão e dever do Estado, provendo-lhe um sistema de gestão 

descentralizado e participativo, cujo eixo é posto na criação do Conselho Nacional de 

Assistência Social – CNAS” (MESTRINER,2001, p. 206). 

Entretanto, embora com direitos conquistados instituídos na Constituição 

Federal de (1988), no período da década de 90 como processo de reforma com 

aspirações neoliberais, o Estado “trabalharia em prol de uma redução do tamanho do 

Estado mediante políticas de privatização, terceirização e parceria público-privado, 

tendo como objetivo alcançar um Estado mais ágil, menor e mais barato” (Nogueira, 

2004, p.41).  

Diante disso, o Estado passa a se desresponsabilizar no que tange as 

demandas sociais da população, com políticas compensatórias e seletivas, com 

meninos sociais. Onde nesse processo de redução do papel do Estado que passa 

suas responsabilidades para a sociedade civil.  

Para Couto (2011):  

 

Trata-se de uma conjuntura dramática, dominada pelo crescimento da 
pobreza e da desigualdade social no país, que se insere num momento 
histórico de ruptura do “pacto veneziano” que vai permitir grande liberdade 
aos processos de reestruturação produtiva, no contexto de um movimento 
global de reordenamento das relações capitalistas entre centro e periferia do 
sistema (COUTO, Et. Al., 2011, p. 33). 
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Com isso, a efetivação do LOAS esbarrou em medidas protecionistas do projeto 

neoliberal que dificulta sua implementação no enfrentamento a pobreza e a exclusão 

social. Sendo assim, Yasbek (2004), aborda a Assistência Social pós a LOAS, sendo; 

 

[...] plena de ambiguidades e de profundos paradoxos. Pois se, por um lado, 
os avanços constitucionais apontam para o reconhecimento de direitos e 
permitem trazer para a esfera pública a questão da pobreza e da exclusão, 
transformando constitucionalmente essa política social em campo de 
exercício de participação política, por outro, a inserção do Estado brasileiro 
na contraditória dinâmica e impacto das políticas econômicas neoliberais, 
coloca em andamento processos articuladores, de desmontagem e retração 
de direitos e investimentos públicos no campo social, sob a forte pressão dos 
interesses financeiros internacionais. (YASBEK, 2004, p.24) 

 

Portanto, foi somente no ano de 2004, que foi aprovada uma nova Política 

Nacional de Assistência Social na perspectiva de implementação do Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS, sendo regulados pela CF/88, a LOAS/93, a Política 

Nacional de Assistência Social - PNAS/2004 e a Norma Operacional Básica NOB/ 

SUAS/2005.  

 

2.2 A POLÍTICA DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMAS 

DE VIOLÊNCIA 

 

A família é a instituição responsável pela formação da pessoa humana; desta 

forma, a família recebe a proteção do Estado de acordo com o artigo n° 226: “A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, sendo reconhecida como 

fundamento da sociedade. Por ser a família o local por excelência, fundamental à 

formação do homem, está amplamente amparada pela Carta Magna. É importante 

ressaltar que ao analisar o dispositivo anterior, a família é a que primeiro aparece 

como protetora de suas crianças e adolescentes. 

Dessa maneira Pereira - Pereira (2006), corrobora que:  

 

Considerada célula mater da sociedade ou a base sobre a qual outras 
atividades de bem-estar se apoiam, a família ganhou relevância atual 
justamente pelo seu caráter informal, livre de constrangimentos burocráticos 
e de controle externos. [...]. Há preponderantemente, o desenho espontâneo 
de cuidar e a predisposição para proteger, educar e até para fazer sacrifícios. 
Isso não poderia parecer mais favorável a um esquema de bem-estar que, 
como o pluralismo, valoriza e explora a flexibilidade provedora, as relações 
de boa vontade e o engajamento altruísta (PEREIRA-PEREIRA, 2006, p. 36). 
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Entretanto, segundo o autor a família é célula principal ou a base para outras 

atividades, porém embora também esteja preconizada esses direitos na Constituição 

Federal (1988), muitas vezes esses vínculos são rompidos, cabendo ao Estado 

assegurar a proteção integral de seus membros.  

Segundo Pereira – Pereira (2006): 

 

[...] o objetivo da política social em relação à família, ou ao chamado setor 
informal, não deve ser o de pressionar as pessoas para que elas assumam 
responsabilidades além de suas forças e de sua alçada, mas o de oferecer-
lhes alternativas realistas de participação cidadã (PEREIRA-PEREIRA, 2006, 
p. 40) 

 

Assim, o Estado passa a assumir a responsabilidade quando a família não mais 

o faz, dessa maneira, a Constituição Federal (1988), apresenta em seu artigo 227, a 

seguinte redação: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988, p. 113)  

 

Nesse viés com a nova Política Nacional da Assistência Social aprovada no 

ano de 2004, desmiuçando o modelo da gestão do SUAS (Sistema Único de 

Assistência Social) trazendo novas ações para efetivação dos direitos do cidadão, 

sobrevindo da responsabilidade do Estado. O SUAS é um sistema público não 

contributivo, descentralizado e participativo, que tem uma gestão compartilhada entre 

as três esferas, municipal, federal e estadual.  

O SUAS define e organiza os elementos à execução da política pública de 

assistência social, por meio de organização das ações, com a definição de níveis de 

complexidade do sistema: Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial 

(PSE) (BRASIL, 2009).  

O Quadro 1 demostra como está dividida a Proteção Social Básica. 
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Quadro 1: Proteção Social Básica 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ONDE SÃO EXECUTADOS 

 A proteção social básica tem como 

objetivos prevenir situações de risco por 

meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. Destina-se à população 

que vive em situação de vulnerabilidade 

social decorrente da pobreza, privação 

(ausência de renda, precário ou nulo 

acesso aos serviços públicos, dentre 

outros) e, ou, fragilização de vínculos 

afetivos – relacionais e de pertencimento  

Os serviços de proteção social básica 

serão executados de forma direta nos 

Centros de Referência da Assistência 

Social – CRAS e em outras unidades 

básicas e públicas de assistência social, 

bem como de forma indireta nas 

entidades e organizações de assistência 

social da área de abrangência dos 

CRAS. 

Fonte: Política Nacional De Assistência Social PNAS/ 2004  

 

O Quadro 2 demonstra a distribuição da Proteção Social Especial 

 

Quadro 2: Proteção Social Especial 

                               PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial 

destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 

pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, 

psíquicos, abuso sexual. 

Requer acompanhamento individual e maior flexibilidade nas medidas 

protetivas. Da mesma comportam monitoramentos, acompanhamentos, 

apoio e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e 

efetividade na reinserção almejada. 

Fonte: Política Nacional De Assistência Social PNAS/ 20046 

 

                                            

6 Quadro 2, 3 e 4 Disponível em: <http://prattein.com.br/home/images/stories/PDFs/PNAS-2004.pdf> 
Acesso 16/Nov./2017 
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Quadro 3: Proteção Social de Média Complexidade 

 

                PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem 

atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos 

vínculos familiar e comunitário não foram rompidos. Neste sentido, requerem maior 

estruturação técnico- operacional e atenção especializada. 

Fonte: Política Nacional De Assistência Social PNAS/ 2004. 

 

Quadro 4:  Proteção Social de Alta Complexidade 

 

                PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que 

garantem proteção integral; moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido 

para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de 

ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário. 

Fonte: Política Nacional De Assistência Social PNAS/ 2004 

 

De acordo com os quadros apresentados o Ministério de Desenvolvimento 

Social (2009a) explica que os Serviços de Proteção Social Especial (PSE) destinam-

se ao atendimento a indivíduos e famílias em situação de violação de direitos ou 

contingência que necessitem de cuidados especializados, acompanhamento e 

orientação de forma continuada. Tais serviços são organizados em Serviços 

Continuados de Média Complexidade e Serviços Continuados de Alta Complexidade. 

Dentre os programas estão o Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social (CREAS), responsável pela oferta de atenções especializadas de apoio. Os 

serviços especializados, são ofertados nas situações onde há o rompimento de 

vinculo.   

Sierra e Mesquita (2006), expõe que: 

 

[...] as crianças e os adolescentes precisam da relação com os adultos para 
crescer e isso os torna vulneráveis. Vale lembrar que seus direitos para serem 
assegurados, dependem, em grande parte, dos deveres dos adultos. Logo, 
quando se trata de pensar a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, a 
tendência é percebê-las como vítimas; portanto, como seres de necessidades 
que precisam ser urgentemente atendidas. Essa condição lança à família, à 
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sociedade, e ao Estado a responsabilidade para com a sua formação. Assim 
verifica-se a necessidade de investimentos que precisam ser aplicados na 
redução dos fatores de vulnerabilidade que possam ameaçar o bem-estar 
deles. (SIERRA; MESQUITA, 2006, p.150).   
 

Para os autores, os direitos das crianças e adolescentes são assegurados por 

adultos, porém essa relação de direitos se estende também a esses adultos, pois 

estes também possuem necessidades que precisam ser atendidas e muitas vezes 

deparam-se em situação de vulnerabilidade, nesse sentido, é dever do Estado o 

cuidado de todos os cidadãos, nessa perspectiva corroborando para o bem estar das 

crianças e adolescentes, mas também para os adultos que cuidam desse segmento. 

 

 

2.3 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA 

 

O Eca – estatuto da criança e Adolescente é um conjunto de normas do 

ordenamento jurídico brasileiro e em como objetivo a proteção integral da criança e 

do adolescente, sendo considerado um marco regulatório referente aos direitos das 

crianças e adolescentes, tendo como base o art. 227 da Constituição Federal (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 laser, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de coloca-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988, p.113) 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), sob a lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, um novo olhar e 

direcionamento foi dado a esse segmento, no que tange à garantia de direitos, pois 

passaram a serem vistos como sujeitos de direitos a serem assegurados em conjunto 

com o Estado, sociedade e família.  

Nesse contexto a Constituição Federal (1988): 

 

O processo de redemocratização da sociedade brasileira levou à instalação 
da Assembleia Nacional Constituinte e à possibilidade de se estabelecer uma 
outra ordem social, em novas bases, o que fez com que esses movimentos 
se articulassem para tentar inscrever na Carta Constitucional direitos sociais 
que pudessem ser traduzidos em deveres do Estado, através de políticas 
públicas (CUNHA; CUNHA, 2002, p. 13). 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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Para o autor o processo de redemocratização e a consolidação da Carta 

Constitucional trouxe uma nova perspectiva para os direitos sociais, onde estes 

passam a ser de responsabilidade do Estado. 

No Quadro 1 abaixo destaca-se os aspectos que diferenciam os tipos de 

proteção à criança e adolescente, partido do antes e depois da Constituição de 1988 

e com a consolidação do ECA; 

 

Quadro 5: Aspectos da Proteção à Criança e Adolescente 

 

CÓDIGO DE MENORES ECA 

Situação irregular Proteção Integral 

Filantrópico Política Publica 

Assistencialista Direito 

União/Estado Subjetivo 

Centralizador Município 

Estatal Município Participativo 

Piramidal Hierárquica Cogestão Sociedade Civil 

Monocrática Rede Democrática 

Fonte: Holanda (2012, p. 38)7 

 

 

No ECA – Estatuto da Criança e Adolescente existem muitos artigos que 

destacam a questões de atendimento aos direitos da criança e adolescente, onde se 

faz através de articulação de ações do governo ou não, da seguinte forma:  

 

Art. 4 É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990, p. 6). 

 

O Estatuto da Criança e Adolescente trouxe um nova expectativa no 

enfrentamento a violência a esse segmento, pois entende-se que que o bem estar não 

                                            

7 HOLANDA, Izabele Pessoa. A doutrina da situação irregular do menor e a doutrina da proteção integral. 
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 106, nov 2012. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12051>. Acesso em nov 2017. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12051
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12051
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está atrelada somente a alimentação, moradia, saúde, mas também a outros aspectos 

que irão influenciar em sua formação e inserção na sociedade de maneira a contribuir 

para garantia de direitos. Assim, de acordo com o ECA a questão da violência 

doméstica, é tratada como forma de prevenção, fiscalização, podendo em casos 

graves até o afastamento da criança do ambiente que lhe cause algum risco.  

. De acordo com o artigo n° 70-A dispõe sobre: 

 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de 
forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações 
destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 
degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de 
adolescentes [...] (BRASIL, 1990, p. 44)  

 

Nessa perspectiva é de responsabilidade do Estado em todos suas esferas 

prover ações, ou seja politicas publica para o enfrentamento da violência.  

A criação do Conselhos Tutelares pelo Estatuto da Criança e Adolescente, 

representa uma importante ferramenta na manutenção dos direitos das crianças, cisto 

que é necessário notificar o Conselho Tutelar, todos as situações de violação de 

direitos desse segmento, para que seja averiguado tal situação. Assim de acordo com 

o art. 13 que dispõe sobre os Conselhos: 

 

Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel 
ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, 
sem prejuízo de outras providências legais. (BRASIL, 1990, p. 13) 

 

Assim de acordo com Gohn, (1995, p. 129), afirma que “É um órgão que 

executa funções públicas de interesse local ...”. Vale ressaltar que a descentralização 

das ações do Governo Federal à partir do estatuto, no que tange à responsabilidade 

da assistência e educação passa à partir desse momento para o Estado e Municípios, 

visto que estes não tinham como prioridade tais assuntos.  

Faleiros (2004), ressalta que:  

 

A partir daí, foi-se constituindo um Sistema de garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente com a implantação do CONANDA (conselho 
Nacional dos Direitos ad Criança e do Adolescente), dos Conselhos 
Tutelares, das Varas da Criança e do Adolescente, das Delegacias da 
Criança e do Adolescente e da Proteção da Criança e do Adolescente, 
mobilizando-se setores do estado e da sociedade, inclusive de organizações 
não governamentais, do Executivo e do Legislativo, na realização de fóruns, 
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conferências e pactos, leis, que culminaram no Pacto pela Paz da V 
Conferência nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente [...] 
(FALEIROS, 2004, p. 10) 

 

Dessa maneira, o Estatuto da Criança e Adolescente trouxe grandes avanços 

no que tange ao direitos das crianças e adolescentes, vistos que com a culminação 

da Constituição e do Eca esse segmento deixou de ser visto como “coisas” ou objetos, 

passando a ter uma perspectiva de direitos. Entretanto, esses avanços foram ganhos 

relativos as medidas protetivas anteriores a Constituição, ainda restando muito a ser 

efetivado, através de ações em conjunto com o Estado, sociedade e família, para que 

de fato essas crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados e efetivados. 
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3 EXERCICIO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO À 

VIOLÊNCIA   

 

3.1 O PROJETO ÉTICO POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL. 

 

Na década de 80, o Brasil vivia um período de redemocratização, onde a 

população gritava por seus direitos, visto que era período de governo ditatorial, de 

repressão e poucos direitos. Através de movimentos, da participação da população, 

das lutas de muitos grupos da sociedade, no fim dessa mesma década esse cenário 

modifica com a consolidação da Constituição Federal de 1988, ao mesmo tempo em 

que o Serviço Social como uma classe que tem como objeto de trabalho a Questão 

Social e todas desigualdades a ela atribuída, também se renova. É nesse contexto 

que o Serviço Social se insere nas décadas de 70/80, num período que se buscava 

desconceituar a profissão.  

Dessa maneira Bravo (2004) afirma que: 

 

O processo de renovação de Serviço Social no Brasil está articulado às 
questões colocadas pela realidade da época, mas, por ter sido um movimento 
de revisão interna, não foi realizado um nexo direto com outros debates, 
também relevantes, que buscavam a construção de práticas democráticas, 
como movimento pela reforma sanitária. [...]. É impossível falar do Serviço 
Social sem se referenciar aos anos 80. Estes são fundamentais para o 
entendimento da profissão hoje. (BRAVO, 2004, p. 34) 

 

Dessa maneira, pensar o fazer profissional requer dois eixos, o primeiro antes 

da conceituação e outro após. Onde no primeiro eixo, o profissional do Serviço Social 

tem uma prática conservadora, com a visão ainda assistencialista, embasada na 

caridade. Sobre esse corpo conservador da formação da profissão do Serviço Social, 

Martinelli (2011) corrobora: 

 

[...] o Serviço Social como profissão tem, pois, a marca profunda do 
capitalismo e do conjunto de variáveis que ele estão subjacentes – alienação, 
contradição e antagonismo (...) é uma profissão que nasce articulada com o 
projeto de hegemonia do poder burguês (...) produzida pelo capitalismo 
industrial (...), buscou afirmar-se historicamente (...) como uma prática 
humanitária, sancionada pelo Estado e protegida pela Igreja, como uma 
mistificada ilusão de servir. (MARTINELLI, 2011, p. 66). 
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A autora enfatiza o trabalho do Serviço Social como instrumento da burguesia, 

nascida das contradições e antagonismos de classes impostas pelo capitalismo, onde 

a prática social se dava de maneira mecânica, controladora, não objetiva, caritativa e 

assistencialista. Dessa maneira, o rompimento desse cunho conservador trouxe uma 

nova visão, um novo fazer profissional para o Serviço Social, considerando assim um 

marco para a profissão a formulação do Projeto Ético Político da profissão 

comprometido com os interesses da classe trabalhadora. 

Assim, o segundo eixo pós conceituação diz respeito há uma prática onde os 

projetos profissionais, tem por finalidade a garantia de direitos. Partindo dessa 

compreensão, Netto que diz:  

 

[...] os projetos profissionais apresentam a autoimagem da profissão, elegem 
valores que a legitimam socialmente 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 outras profissões e com as organizações e instituições sociais, privadas, 
públicas, entre estas, também e destacadamente com o Estado, ao qual 
coube, historicamente, o reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais. 
(NETTO, 1999, p. 95) 

 

O projeto que Netto (1999) se refere, diz respeito ao Projeto Ético Político da 

Profissão do Serviço Social, sendo este um projeto transformador, inserido na divisão 

social e técnica do trabalho, vinculado com a defesa dos interesses majoritários da 

população, na defesa dos direitos, da democracia e liberdade, sendo um profissional 

crítico, criativo, competente e comprometido.  

Guerra (2007) corrobora ao dizer: 

 

Compreender o significado social da profissão na sociedade capitalista 
clarificar seus objetivos sociais, escolher crítica e adequadamente os meios 
éticos orientados por um Projeto Crítico implica que os assistentes sociais 
estão aptos, em termos de possibilidade, a realizar uma intervenção 
profissional de qualidade, competência e comprometido com valores 
humanos. (GUERRA, 2007, p.15) 

 

Diante disto se faz necessário ter a compreensão do embasamento da 

profissão, das regulamentações e dimensões que constituem o Serviço Social. 

As competências e as atribuições dos profissionais do Serviço Social, são 

respaldadas por direitos e deveres que constam no Código de Ética profissional (1993) 

e na Lei de Regulamentação da profissão (1993). Assim o Código de Ética do 
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Assistente Social passa a representar um norte de orientação que fundamenta o agir 

profissional, que tem como respaldo os seguintes princípios:  

 

Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes [...]; Defesa intransigente dos direitos humanos e 
recusa do arbítrio e do autoritarismo; Ampliação e consolidação da cidadania, 
[...]; Defesa do aprofundamento da democracia, [...]; Posicionamento em 
favor da equidade e justiça social, [...]; Empenho na eliminação de todas as 
formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, [...]; Garantia 
do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas 
existentes e suas expressões teóricas, [...]; Opção por um projeto profissional 
vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária[...]; 
Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais [...]; 
Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população 
[...];Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por 
questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. (CFESS, 
1993). 

 

O código de ética (1993) é pautado na realidade social, onde representa o 

resquício da ruptura do fazer profissional conservador e tradicional, sendo construído 

de maneira democrática, comprometido com o enfrentamento das expressões da 

questão social e possibilitando respostas as questões demandadas da sociedade. 

Dessa maneira Nozawa (2010) aponta:  

 

Cabe aos profissionais do Serviço Social, o compromisso ético – político para 
que haja melhor efetivação dos valores de cidadania, democracia, igualdade 
e participação, para que em sua atuação profissional haja respostas 
qualificadas diante das demandas e tensões advindas do mercado capitalista 
(NOZAWA, 2010, p. 12). 

 

Esse comprometimento do Projeto Ético Político embaso no Código de Ética e 

na lei de Regulamentação, também se apropria de seus conhecimentos de acordo 

com Figueira (2012) como um profissional capaz de responder com eficácia e 

competência teórica, ética, política e técnico operativa às demandas as sociedade.  

 

A competência teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política são 
requisitos fundamentais que permite ao profissional colocar-se diante das 
situações com as quais se defronta, vislumbrando com clareza os projetos 
societários, seus vínculos de classe, e seu próprio processo de trabalho. Os 
fundamentos históricos, teóricos e metodológicos são necessários para 
apreender a formação cultural do trabalho profissional e, em particular, as 

formas de pensar dos assistentes sociais (ABEPSS, 1996, p.7) 
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Dessa forma a intervenção do profissional do Serviço Social é direcionada sob 

tais dimensões, onde são instrumentalizados o exercício da profissão. Na primeira 

dimensão aborda a teórica metodológica. Segundo IAMAMOTO (2000, p.53), a 

dimensão teórico metodológico é “a apropriação da fundamentação teórico-

metodológica é caminho necessário para a construção de novas alternativas no 

exercício profissional”.  Assim tendo a capacidade de apreensão das teorias e os 

métodos relacionados com a prática profissional, sendo um importante instrumento de 

análise da realidade. Sendo assim, Santos (2013), corrobora afirmando que “a 

dimensão teórico metodológico fornece ao profissional um ângulo de leitura dos 

processos sociais, de compreensão de significado social da ação; uma explicação da 

dinâmica da vida social na sociedade capitalista. Possibilita a análise do real”. 

A dimensão ético político é compreendida sobre a capacidade de fazer uma 

análise sobre a realidade, levando em conta as relações contraditórias impostas pelo 

sistema capitalista. 

 

A dimensão ético-política envolve o projetar a ação em função dos valores e 
finalidades do profissional, da instituição e da população. É responsável pela 
avaliação das consequências de nossas ações – ou a não avaliação dessas 
consequências. São as diferentes posições e partidos que os profissionais 
assumem. [...]. (SANTOS, 2013, p. 26) 

 

Por último a dimensão técnico operativa é a execução do que foi planejado, 

para melhor compreensão a ABEPSS (1996), afirma que:   

 

As estratégias e técnicas de operacionalização devem estar articuladas aos 
referenciais teórico-críticos, buscando trabalhar situações da realidade como 
fundamentos da intervenção. As situações são dinâmicas e dizem respeito à 
relação entre assistente social e usuário frente as questões sociais. As 
estratégias são, pois, mediações complexas que implicam articulações entre 
as trajetórias pessoais, os ciclos de vida, as condições sociais dos sujeitos 
envolvidos para fortalecê-los e contribuir para a solução de seus 
problemas/questões (ABEPSS, 1996, p.14). 

 

Dessa maneira a execução do profissional será embasada em seus 

conhecimentos, métodos, capacidade de realizar a leitura sobre a realidade da 

sociedade, seu comprometimento com o projeto da profissão, norteado pelo código 

de ética. Visto que tais dimensões não são individuais, embora tenham características 

especificas, mas são articuladas e se completam. 
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Assim o profissional do Serviço Social, comprometido com projeto societário 

que foi um marco para pois visa a garantia de direitos em favor de uma sociedade 

mais justa, tendo um questionamento crítico da realidade social. 

 

3.2 O SERVIÇO SOCIAL E VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E 

ADOLESCENTE 

 

O profissional do Serviço Social convive diariamente com as expressões da 

Questão Social, visto ser este o objeto de trabalho da profissão. As desiguales 

geradas pelo sistema capitalista de produção refletem nas expressões da questão 

social como a pobreza, o desemprego, a falta de moradia, de saneamento, nas 

péssimas condições de trabalho, na violência, entre outros.  

 

O Assistente Social convive cotidianamente com as mais amplas expressões 
da questão social, matéria prima de seu trabalho. Confronta-se com as 
manifestações mais dramáticas dos processos da questão social no nível dos 
indivíduos sociais, seja em sua vida individual ou coletiva. (ABESS, 1996, p. 
154-155) 
 

Assim, o Assistente Social está inserido nos mais diversos campos de atuação 

nas mais variadas demandas, tendo como ponte primordial intervir sobre a “situação 

de vulnerabilidade e rico social”, dessa maneira suas ações que irão além das 

situações apresentadas, sendo este profissional mediador das políticas da assistência 

social, considerando a “promoção da cidadania, da construção e do fortalecimento de 

redes sociais e de integração entre as ações e serviços”. Mioto (2006), afirma que a 

atuação do Assistente Social “Estruturam-se sustentadas no conhecimento da 

realidade e dos sujeitos para as quais são destinadas, a autora continua enfatizando 

que “[...], implica na escolha de instrumentos apropriados às abordagens definidas e 

também de recursos auxiliares para sua implementação.” (MIOTO, 2006). 

De acordo com Faleiros (1998), a violência contra criança e ao adolescente se 

concretiza muitas vezes por meio de relações de poder, expresso através do 

autoritarismo, da repressão, da “coisificação” da infância e da adolescência. Ocorre 

tanto no âmbito familiar, quanto em campos institucionais, como escola, igreja, entre 

outros.  
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Martins (1993), corrobora ao enfatizar que a criança vítima, inserida muitas 

vezes em famílias que estão desassistidas pelas políticas públicas; a criança 

abandonada é reflexo da família e sociedade abandonadas (MARTINS, 1993) 

Dessa maneira o Assistente Social nos casos de violência contra crianças e 

adolescentes, tende a ter uma postura investigativa, para que ocorra a intervenção 

profissional. De acordo com Batina (2009) a atitude investigativa do Assistente Social, 

faz com que o profissional ultrapasse o aparente, sendo capaz de evidenciar o 

fenômeno no seu núcleo. Através da postura investigativa é possível que se conheça 

a dinâmica em que se deu a questão, neste caso específico, a violência. 

Iamamoto (2001), salienta sobre a atuação do Assistente Social: 

 
[...] um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e 
não só executivo (IAMAMOTO, 2001, p.20)  
 

Assim, para a autora é um grande desafio para o profissional do Serviço Social 

é capaz de realizar uma leitura da realidade onde suas ações são propositivas, 

visando a garantia de direitos. 

Diante do exposto, a atual pesquisa teve como ponto de partida o 

questionamento sobre a contribuição do profissional do Serviço Social para o 

enfrentamento da violência visando o rompimento desse ciclo de violência doméstica 

que crianças e adolescentes vivenciam diariamente. Assim sendo, a ação do 

Assistente Social na atenção às crianças e adolescentes vítimas de violência 

doméstica tende a ser comprometida com o Projeto Ético Político da Profissão, visto 

que este é um projeto transformador, onde está inserido na divisão social e técnica do 

trabalho, onde visa o bem estar desse segmento e a proteção integral. Devendo estar 

preparado ao realizar uma leitura da realidade para que nos casos de violência 

possam direcionar, acolher, encaminhar e tomar todas as medidas baseadas no 

estatuto da Criança e Adolescente, visando assim sua proteção. Sendo o Assistente 

Social o profissional que luta pelos direitos da população, principalmente as que estão 

em situação de vulnerabilidade social em qualquer espaço sócio ocupacional que 

esteja inserido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade, de forma geral, sofreu e vem sofrendo mudanças nos seu modo 

de pensar e de perceber a realidade. Nesse turbilhão de mudanças, a família se torna 

o ponto central destas transformações, influenciando e sendo influenciada por elas. 

Na cerne da questão abordada neste trabalho, encontra-se a criança e o adolescente, 

considerados como parte integrante da população que sofre violência em seu âmbito 

familiar.  

A pesquisa realizada para este Trabalho de Conclusão de Curso proporcionou 

a reflexão referente a história da criança e do adolescente no Brasil, assim como o 

desenvolvimento das políticas sociais para esse segmento e o importante papel que 

o profissional do Serviço Social possui na garantia de direitos das crianças e 

adolescentes. 

Cabe enfatizar que a trajetória histórica de violência doméstica contra as 

crianças e adolescentes, estão atreladas ao contexto da sociedade brasileira, onde 

no núcleo das famílias as desigualdades impostas pelo patriarcado autoritário e 

repressor geram a ilusão de correção pelo poder e pela força.  

Assim compreende-se também que são diversos os motivos que levam à 

violência, onde destaca-se fatores importantes das expressões da questão social 

como a pobreza, a miséria, o desemprego, as desigualdades, entre outros. São fatores 

que contribuem tanto para o aparecimento quanto para o aumento da violência. A 

pesquisa possibilitou verificar que a violência não é único e exclusivo de uma 

determinada categoria, pois atinge todas as classes sociais, raça, cor, etnia, sexo, 

idade e religião 

O estudo demonstra que ainda existe um grande distanciamento entre a 

efetivação das leis expressas no Estatuto da Criança e Adolescente e a realidade 

desse segmento. Considerando que a questão da vulnerabilidade não envolve 

somente a criança, e o adolescente, mas toda a família. Nesse contexto a temática 

abordada se faz necessária e pertinente ser tratado com bastante atenção e urgência 

da atual sociedade brasileira.   

Embora o Estatuto da criança e Adolescente tenha sido um marco no que refere 

aos direitos das crianças e adolescentes, pois estes passam a serem vistos como 

cidadãos, sujeitos de direitos, deixando de serem coisificados, ainda há uma urgência 
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em sua total compreensão e efetivação. Levando em consideração que a 

consolidação da Carta Constitucional trouxe uma nova perspectiva para os direitos 

sociais, onde estes passam a ser de responsabilidade do Estado. Assim cabe ao 

Estado a proteção integral da criança e adolescente, mas também de toda a família. 

Portanto é de extrema importância à efetivação das políticas sociais, e é nesse 

contexto que o profissional da área do Serviço Social está inserido, onde busca 

desenvolver suas atividades com maior efetividade através das demandas 

apresentadas e tendo propriedade de conhecimento sob seu fazer profissional, pois 

estas tem como base o Projeto Ético Político da profissão, onde visa uma sociedade 

igualitária, além de ser orientado e embasado em suas ações por seus conhecimentos 

teórico metodológico, ético político e técnico operativo, visando dessa maneira a 

efetivação dos direitos das crianças e adolescentes que vivem em situação de 

violência doméstica, buscando romper com esse ciclo de degradação humana com 

intuito de contribuir para a proteção integral desse segmento, onde busca-se a 

articulação em conjunto com todas as esferas de poder, incluindo a sociedade em 

geral, pois o aprimoramento e efetivação das políticas de proteção as crianças e 

adolescentes envolve a todos, sendo este um dos maiores desafios do pais.  
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