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É melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a 

vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que 

sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na 

chuva caminhar que, em dias tristes, em casa me 

esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, que em 

conformidade viver.  
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RESUMO 

Esta pesquisa é fruto das reflexões e experiências do trabalho desenvolvido no 

atendimento às crianças, adolescentes e famílias em situação de violência 

doméstica. O foco desta pesquisa é a análise dos limites e possibilidades do 

trabalho do assistente social no enfrentamento do abuso sexual com crianças a 

partir da demanda atendida pelo Serviço de Proteção Social à Criança e 

Adolescente Vítima de Violência. O objetivo é analisar o abuso sexual como 

uma demanda para o Serviço Social, com foco nos limites e possibilidades de 

uma prática profissional.  Iniciamos a pesquisa com o propósito de analisar 

como se expressa essa demanda a partir da sua complexidade no espaço da 

família e as determinações presentes na situação de abuso sexual.  O abuso 

sexual é considerado uma violação de direitos humanos e sexuais. Abusar do 

corpo e da sexualidade de uma criança pela força, pelo poder, pela coerção e 

sujeição da vontade do outro por pressão psicológica, intimidação e sedução é 

um crime. O abuso sexual intrafamiliar é um fenômeno multi facetado, em cuja 

dinâmica estão articulados aspectos sociais, econômicos, políticos, 

psicológicos, culturais que não podem ser tratados de forma isolada e nem 

complementar. O processo de intervenção profissional pressupõe reconhecer a 

complexidade da demanda numa perspectiva de totalidade e o terreno 

contraditório sobre o qual as ações profissionais se desenvolvem. A pesquisa 

teórica acerca do abuso sexual incidiu no entendimento de diversos autores 

sobre o tema e as suas implicações no contexto da violência intrafamiliar, bem 

como o seu impacto na vida das crianças. Trata-se de uma pesquisa 

qualiquantitativa a partir da análise de uma prática desenvolvida em dois casos, 

dos dados sobre a demanda colhida nos prontuários das crianças vítimas de 

abuso sexual em atendimento pelo SPS, e dos dados quantitativos em fontes 

secundárias recolhidos de pesquisas realizadas por órgãos públicos.  Como 

resultado, apontamos os limites e possibilidades constitutivos da prática 

desenvolvida na garantia dos direitos das crianças, entendendo que a única 

forma de fazer justiça é lutar por ela de forma justa, acessando a dimensão da 

cidadania. 

Palavras chaves: Serviço Social; abuso sexual; violência doméstica; 

violação de direitos; prática profissional. 



ABSTRACT 

This research is the result of reflections and experiences about the work 

developed in caring for children, adolescents and families experiencing 

domestic violence. The focus of this research is the analysis of the limits and 

possibilities in labor of the social worker when dealing with sexual abuse of 

children assisted by the Social Protection of the Child and Adolescent Victims of 

Violence. The purpose is to analyze the sexual abuse as a demand for Social 

Work, with focus on the limits and possibilities of a professional practice. We 

started the research in order to analyze how to express this demand from its 

complexity in the family environment and the determinations featured in the 

situation of sexual abuse. Sexual abuse is a violation of human rights. Abusing 

the body and sexuality of a child by force, by the power, coercion and subjection 

of the will of anyone by psychological pressure, intimidation and seduction is a 

crime. The intra-family sexual abuse is a multi faceted phenomenon, whose 

dynamics are articulated in social, economic, political, psychological, cultural 

aspects that cannot be treated in isolation nor complementary. The process 

requires professional intervention to recognize the complexity of demand from 

the perspective of totality and the contradictory surround on which professional 

actions develop. Theoretical research on the sexual abuse is focused on the 

understanding of various authors on the subject and its implications in the 

context of domestic violence and its impact on children's lives. This is a 

qualitative and quantitative research based on the analysis of a practice 

developed in two cases, the data about the demand collected on the medical 

records of child victims of sexual abuse on caring service by SPS, and the 

quantitative data from secondary sources gathered from research conducted by 

public agencies. As a result, we point out the limits and possibilities constituent 

of established practice in ensuring the rights of children, understanding that the 

only way to do Justice is fighting for it fairly, by accessing the dimension of 

citizenship. 

Key words: Social Work; sexual abuse; domestic violence; violation of 
rights; professional practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

TOCANDO EM FRENTE1 

Ando devagar 
 Porque já tive pressa 

 E levo esse sorriso 
 Porque já chorei demais 

 

Esta pesquisa é fruto, inicialmente, das reflexões e experiências do 

trabalho desenvolvido no atendimento às crianças, adolescentes e famílias em 

situação de violência presente no cotidiano profissional do assistente social 

especialmente no Serviço de Proteção Social à Criança e Adolescente Vítima 

de Violência (SPS)2 da região de Aricanduva, zona leste de São Paulo. Foi no 

desenvolvimento desta prática profissional por meio do trabalho psicossocial 

que os maiores desafios se revelaram.  

A equipe psicossocial do SPS tem o objetivo de efetuar e garantir o 

atendimento especializado para crianças, adolescentes em situação de 

violência e suas famílias. No SPS a equipe psicossocial é formada por 

assistentes sociais, psicólogos e com o auxilio pontual do advogado na 

especialidade de cada profissional o trabalho é realizado em conjunto com 

ações articuladas com outras áreas e serviços na rede de proteção social.  

O atendimento realizado pela equipe psicossocial é fundamental para a 

garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A complexidade da violência 

demanda um atendimento especializado com diversas áreas do saber em que 

cada profissional desenvolva o seu papel com foco na intervenção, linguagem 

e metodologias próprias, mas de forma conjunta em favor do usuário, pois cada 

                                                           
1
Composição do Almir Sater e Renato Teixeira. Essa música ilustrará as fases da minha história e 

trajetória profissional, pois a grandeza dessa letra me fez, por muitas vezes, lembrar que é possível ser e 
fazer diferente.     
2
 A partir deste momento, sempre que mencionarmos o Serviço de Proteção Social à Criança e 

Adolescente Vítima de Violência, utilizaremos a sigla SPS.  
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família tem sua particularidade, portanto, deve ser tratada dentro deste 

contexto de particularidade. (BRASIL, 2006a). 

No aspecto da particularidade da prática profissional nasceu a primeira 

ideia do nosso objeto de pesquisa: analisar os limites e possibilidades do 

trabalho do assistente social no enfrentamento do abuso sexual com criança no 

espaço da vida privada. Acreditamos que seja oportuna resgatar em  

retrospectiva a nossa  história de vida e a trajetória profissional percorrida para 

que possamos compreender qual foi o fio que nos conduziu ao objeto desta 

pesquisa.  

 

Hoje me sinto mais forte, 
 Mais feliz, quem sabe 

 Só levo a certeza 
 De que muito pouco sei, 

 Ou nada sei 

 

Minha história de vida inicia em São Paulo nos anos 90, com apenas 15 

anos. Percebi neste período que a cidade de São Paulo era palco de muitas 

histórias e trajetórias pessoais e sociais, de glórias e frustrações individuais e 

coletivas.  

Quase toda a história de São Paulo3 foi caracterizada pela existência do 

trabalho, sua capacidade de empregar pessoas na sua vasta força de trabalho, 

isso explica o grande crescimento populacional. Neste sentido Rolnik (1988) 

aponta a cidade como ímã. Compartilho com essa expressão, pois vivenciei no 

Sul da Bahia o adeus de muitas pessoas que saiam em busca de uma vida 

melhor na cidade de São Paulo, exatamente por causa da repercussão da 

oferta de emprego. Presenciei muitas despedidas de famílias, parentes e 

amigos que deixaram para trás seus maiores tesouros: a família, o seu 

território, sua origem, suas crenças, seus hábitos, sua cultura, seus gostos e 

                                                           
3
 Ver Véras (2003). Viver cidade territórios estrangeiros como topografia da alteridade em São Paulo.  
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sabores em busca da realização de um sonho: encontrar um “emprego” e 

poder oferecer uma vida melhor, sem privações para seus entes queridos.  

Neste processo acompanhei também pessoas retornando de São Paulo, 

muitas felizes pelas conquistas e sonhos realizados, outras descontentes e 

desiludidas com a escolha, com a vida difícil que viviam na metrópole. Muitos 

relatavam glórias da cidade grande, do bom emprego adquirido, da beleza, das 

oportunidades, do salário, da facilidade de crescer financeiramente sem se 

preocupar com idade e escolaridade, pois a cidade era acolhedora. Ouvi muitas 

vezes comentários como: “a pessoa que não trabalha em São Paulo é 

preguiçosa, não gosta de trabalhar”. Observei, também, que muitos ficavam 

anos sem visitar a terra natal e os familiares por conta das dificuldades 

financeiras e desemprego. Outros, mesmo morando em São Paulo com 

emprego fixo e com moradia desdenhavam o progresso da cidade dizendo que 

São Paulo era uma grande ilusão.   

Ilusão ou não, todos no meu ciclo de amizade tinham o sonho de 

conhecer São Paulo e de realizar seus sonhos nesta cidade. Neste contexto a 

minha história de vida se confunde com tantas outras que tentaram pela 

migração conquistar um destino melhor. A busca por melhores condições de 

vida e dignidade fora do seu lugar de origem, deixando para trás parentes, 

amigos, familiares e se arriscando nas grandes metrópoles, numa luta diária 

para garantir o mínimo e a realização dos sonhos ainda é condição de muitas 

pessoas que vivem em situação de privação.  

Passei a fazer parte desse coletivo de migrantes e, na convivência com  

novos arranjos familiares encontrados e constituídos nas periferias da zona 

leste, formados por parentes, amigos conterrâneos, agregados de outras 

famílias, conhecidos que se unem por laços de afetividade, solidariedade ou 

simplesmente por estratégias de sobrevivência, busquei preservar minha 

identidade na perspectiva de construir um futuro melhor e escrever uma nova 

história.  

A cidade pode ser um caleidoscópio de padrões e valores culturais, 
línguas e dialetos, religiões e seitas, modo de vestir e alimentar, 
etnias e raças, problemas e dilemas, ideologias e utopias. Algumas 
sintetizam o mundo, diferentes características da sociedade global, 
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tornando-se principalmente Cosmópolis, mais que cidades nacionais. 
(IANNI, 1994. p.28).  

Diante desta adversidade encontrei pessoas que me fizeram sentir parte 

de uma família novamente, com apoio, diálogo sobre aqueles que ficaram para 

trás, dividindo sofrimentos, alegrias, e as dificuldades enfrentadas na cidade 

grande. Afinal o que mais temos senão as boas lembranças?  

É evidente que viver numa cidade desigual onde a diferença entre ricos 

e pobres é gritante não é uma situação fácil, mas podíamos contar um com o 

outro. Os migrantes sem escolaridade, qualificação ou experiência profissional 

que buscam por uma oportunidade de emprego se tornava uma luta desigual. 

As oportunidades acabam favorecendo a classe dominante, que vivia e vive 

condições melhores em todos os aspectos.    

Importante pontuarmos que a vida em São Paulo para muitos migrantes 

foi e tem sido muito boa no aspecto do desenvolvimento pessoal, relacional, 

cultural e no aproveitamento das oportunidades de trabalho e estudo. 

Infelizmente, somente uma pequena parcela desta população teve e tem a 

oportunidade de se desenvolver na cidade grande. 

Se olharmos pelo ângulo da classe trabalhadora, há muito mais registros 

de perdas do que de ganhos, que foram se delineando desde o início do século 

XIX, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da cidade moderna. 

Muitos eventos sociais marcaram esse período: como: doenças, epidemias, 

revolta social, animando a ideia de sempre poder resgatar novas possibilidades 

humana. Ou seja, era preciso superar essas dificuldades para que tudo fluísse 

no caminho do crescimento “harmônico”, assim como a economia mercantil. 

(ADORNO, 1999). 

Importante entender que a “cidade moderna” aqui apontada se trata de 

um “modo de vida”, ou seja, um território voltado para as história e trajetória 

situada historicamente com glórias, tragédias, construções, desigualdades, 

diferenças, conflitos, possibilidades, limites, desenvolvimento enfim um 

território repleto de contradições, mas que também possibilita mudanças e 

superação.   



17 

 

Conhecer as manhas 
 E as manhãs 

 O sabor das massas 
 E das maçãs 

 

A escolha pela profissão foi decorrente dos questionamentos referentes 

às dificuldades que as famílias viviam e vivem diariamente, das formas que 

encontram para enfrentar seus desafios, das poucas possibilidades e dos 

muitos limites que encontram na busca por respostas para enfrentá-los. As 

inquietações frente a esse cenário me fez buscar o entendimento sobre 

realidade.  

É preciso amor 
 Pra poder pulsar 

 É preciso paz pra poder sorrir 
 É preciso a chuva para florir 

 

No Serviço Social encontrei motivos e incentivos para aflorar, o 

encantamento pelo aprendizado e pelas relações pessoais foi ganhando um 

corpo crítico, mas foi nos contatos com as famílias e as expressões da questão 

social vivenciadas nos campos de estágio que realmente tive a oportunidade 

de enxergar a dimensão que as leituras proporcionavam.   

 

Penso que cumprir a vida 
 Seja simplesmente 

 Compreender a marcha 
 E ir tocando em frente 

 

A inserção no mercado de trabalho por meio do estágio foi muito 

importante para minha formação. O estágio é o momento de aprendizado 
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teórico prático, de reflexões, de conhecimento, de construção de significados e 

de apropriação crítica, do papel social e da realidade de muito valor no 

momento da nossa formação teórico-metodológica e do exercício ético e 

político da profissão. 

 

Como um velho boiadeiro 
Levando a boiada 

Eu vou tocando os dias 
Pela longa estrada, eu vou 

Estrada eu sou 

 

A pesquisa do TCC foi baseada nas minhas experiências, 

questionamentos da vida pessoal e dos estágios realizados. O objetivo central 

da pesquisa foi identificar o entendimento dos profissionais, assistente social e 

psicólogo, sobre o trabalho sócio-educativo desenvolvido no estágio da Clínica 

Psicológica da PUC-SP e no PROASF, resgatando as reflexões acerca da 

produção teórica sobre o assunto e das minhas próprias reflexões.    

   

Conhecer as manhãs 
E as manhãs 

O sabor das massas 
E das maçãs 

 

Na área profissional tive a oportunidade de elaborar um projeto sobre 

Sexualidade e Deficiência, diante da demanda trazida pelos pais e 

responsáveis sobre a sexualidade dos filhos (as) especiais. Na aplicabilidade 

deste projeto com as mães, percebi que muitas nunca haviam sido orientadas 

sobre sexo ou sexualidade, por isso entendi que seria viável trabalhar primeiro 

com as mães sobre o assunto e posteriormente falar sobre a sexualidade dos 

filhos (as).  
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É preciso amor 
Pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 

 

 

A experiência que mais me aproximou da demanda de violência com 

criança e adolescente de forma complexa foi o Projeto Quixote, sem fins 

lucrativos, que atua na missão de transformar a história de crianças, 

adolescentes e famílias de complexas situações de risco, através da integração 

dos atendimentos clínico, pedagógico e social. 

O atendimento inicial era oportuno para ouvir, ver e sentir o que cada 

pessoa envolvida em situações de violência trazia. No momento da escuta 

percebíamos a crueldade que a violência doméstica causava e causa nas 

crianças e adolescentes nos seus espaços de intimidade, local em que 

deveriam ser protegidas, ou seja, na sua própria casa, pelos seus pais e 

responsáveis.  

Muitos profissionais se recusam a atender as situações de violência, por 

medo, por estratégia ou para não se comprometerem nas situações vividas por 

crianças/adolescentes e suas famílias. Mais uma vez me senti sendo 

direcionada a buscar conhecimento por meio da participação nos estudos de 

casos com a equipe para enfrentar esse novo desafio: violência doméstica e 

sexual.  

Todo mundo ama um dia, 
Todo mundo chora 

Um dia a gente chega 
E no outro vai embora 

 

As inquietações sobre o tema violência com criança e adolescente 

começaram a ficar ainda mais urgentes e ganhavam visibilidade, pois 
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diariamente atendia casos de violência psicológica, física, sexual, abandono, 

exploração, negligência entre outras.  

 

Cada um de nós compõe a sua história 
 Cada ser em si 

 Carrega o dom de ser capaz 
 E ser feliz 

 

No curso de aperfeiçoamento Violência Doméstica: fenômeno e suas 

possibilidades de intervenção, promovido pelo Instituto Sedes Sapientiae, 

busquei aproximação com a temática e adquiri conhecimentos sobre o 

processo de desenvolvimento da violência e os prejuízos que a violência 

doméstica provoca na vida humana.  

Os desafios cederam espaço para buscar possibilidades de 

enfrentamento e aproximação com o tema com mais confiança, 

amadurecimento e, principalmente, com bagagem para desenvolver junto a 

nova equipe um trabalho diferenciado e diretivo na área de violência contra 

crianças, adolescentes e suas famílias.  

 

Conhecer as manhas 
 E as manhãs 

 O sabor das massas 
 E das maçãs 

 

No Serviço de Proteção Social à Criança e Adolescente e Vítimas de 

Violência (SPS) na região de Aricanduva, no contato com crianças que 

sofreram abuso sexual, no acompanhamento do sofrimento dos responsáveis, 

das inquietações sobre a temática e dos meus próprios limites que decidi 

estudar essa temática. Para isso resolvi mergulhar no entendimento dos 
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motivos pelos quais os responsáveis eram os causadores de tanto sofrimento 

infantil. Descobri que são tantos os motivos que dificilmente apontaremos 

apenas um.   

Nos atendimentos com as crianças, famílias, educadores e até mesmo 

com o suposto agressor da criança não obtive respostas, e talvez nunca tenha 

essas respostas, já que o abuso sexual é uma violência complexa, silenciosa, 

que ocorre em todas as classes sociais, que está envolta pelo medo, vergonha, 

segredo e protegida pelo espaço da vida doméstica.  

Nesta instituição tive a oportunidade de me aproximar dos profissionais 

da rede de proteção da criança e do adolescente. Nestes muitos encontros de 

sensibilização sobre o tema violência que desenvolvíamos, tive a oportunidade 

de perceber as dificuldades que os profissionais apresentavam em relação ao 

atendimento da criança e do adolescente em situação de violência, evidente 

nos relatos de medo, angústia, e despreparo.  

 

É preciso amor 
 Pra poder pulsar 

 É preciso paz pra poder sorrir 
 É preciso à chuva para florir 

 

A situação de violência com criança surgiu em meu caminho 

profissional como fio condutor para uma pesquisa, mas foi intencional, pois 

está relacionada ao caminho profissional que percorri.  

Desde o primeiro contato do trabalho com família, diversos autores, 

especialmente Szymanski, têm me acompanhado no que diz respeito à 

construção de um caminho profissional. Hoje, repassando na memória essa 

trajetória, penso que esta citação tem muito a dizer sobre minha história e 

trajetória pessoal e profissional.  

Quando resolvemos escolher um caminho de vida que é diferente 
daquele proposto pelo modelo, estamos criando uma condição nova, 
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que pode vir a ser um novo pensado. Só que agora é o nosso 
pensado, construído com a realidade da nossa vida, nosso 
sofrimento, nossas conquistas e que mais tarde também poderá ser 
modificado. (SZYMANSKI, 1992.p.14).  

Diante das pesquisas realizadas referentes ao tema violência, dos 

atendimentos realizados e dos encontros apaixonados por alguns estudiosos 

desta temática, decidi aprofundar meus estudos no tema abuso sexual com 

criança.  

 

Ando devagar 
 Porque já tive pressa 

 E levo esse sorriso 
 Porque já chorei demais 

 

 

Releitura de uma prática profissional 

A difícil tarefa de iniciar as reflexões deste trabalho foi apontada logo na 

busca bibliográfica ideal para o aprofundamento, compreensão e análise de 

uma temática tão complexa como o abuso sexual com criança intrafamiliar. 

Essa dificuldade dá especialmente porque o abuso sexual com criança 

geralmente ocorre no espaço da intimidade, espaço da vida privada em que as 

pessoas mais próximas e de confiança das crianças são as maiores 

responsáveis pela proteção e ao mesmo tempo pela dês-proteção da infância.   

As reflexões sobre o tema nos levaram a colocar em foco as 

experiências vivenciadas; passamos a buscar referências que nos 

aproximassem do cotidiano profissional, observando os limites e 

possibilidades desta prática. Na escuta dos atendimentos individuais e em 

grupo com crianças, adolescentes, famílias e o abusador no cotidiano da 

prática profissional surgiram às primeiras inquietações na busca por 

compreensão e aprofundamento teórico sobre a complexidade do fenômeno 

abuso sexual com criança.  
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A experiência com criança envolvida em situação de violência sexual 

intrafamiliar, nos levou a perceber que muitos profissionais, ao se depararem 

com casos de violência com crianças e adolescentes apresentavam 

dificuldades para atender essa demanda.  

O abuso sexual infantil é uma violação dos direitos humanos, pois avilta 

a liberdade de escolha e a sexualidade, além de causar danos psicológicos 

irreversíveis na vida da criança, pois essa situação é estabelecida por uma 

relação de dominação e submissão em que o adulto utiliza a criança e ou 

adolescente para satisfazer seus desejos sexuais.  

Neste cenário a criança ou adolescente não tem capacidade de se 

impor, pois eles são forçados, coagidos e ou seduzidos a participar de tal 

situação.  

Sabemos que as crianças têm suas peculiaridades: alegria na maior 

parte do tempo, engraçadinhas, desajeitadas, espontâneas, ativas, arteiras, 

frágeis, dependentes, inocentes, corajosas entre outras e talvez, exatamente 

por conta dessas qualidades que acabam sendo envolvidas pelo abusador 

numa rede de cumplicidade e segredo por um longo período.  

Além destas percepções, percebemos que havia a necessidade de 

avançar e olhar para a prática profissional tomando distanciamento para uma 

releitura crítica.  

 Iniciamos nossa pesquisa teórica procurando responder as seguintes 

perguntas: 

O que é abuso sexual com criança? 

Quais as consequências do abuso sexual na vida da criança? 

Quais as implicações do abuso sexual como uma violência intrafamiliar? 

O abuso sexual pode ser entendido como uma expressão da questão 

social? 

Qual o marco legal de garantia dos direitos de proteção da criança? 

Qual o lugar do abuso sexual na Política de Assistência Social? 
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Na busca por respostas, outros questionamentos foram surgindo e 

fomentou ainda mais a busca por embasamento teórico.  

Nosso objeto de estudo é a criança vítima de abuso sexual e o estudo 

em questão vincula-se, explicitamente, à linha de pesquisa Serviço Social: 

Identidade, Formação e Prática.  

O foco desta pesquisa é a análise dos limites e possibilidades do 

trabalho do assistente social no enfrentamento do abuso sexual com criança a 

partir da demanda atendida pelo Serviço de Proteção Social. 

O objetivo é analisar o abuso sexual como uma demanda para o Serviço 

Social, com foco nos limites e possibilidades de uma prática profissional.  

 Iniciamos a pesquisa com o propósito de desvelar uma prática 

profissional junto a famílias e crianças atendidas pelo SPS, entendendo como 

se expressa essa demanda a partir da sua complexidade no espaço da 

intimidade da família.  

As pesquisas têm apontado que a violência na família é um evento bem 

mais recorrente do que se supõe no senso comum, pois, nas últimas três 

décadas, tem deixado de ser considerado um problema da vida privada e se 

tornado um crime que requer intervenção estatal. No Brasil, em especial, há 

evidências de que se trata de um relevante problema de saúde pública 

(MINAYO, 2010). Segundo a autora os casos de violência familiar têm se 

revelado uma grande preocupação para a sociedade brasileira, tanto pelo 

aumento da incidência, quanto pela gravidade dos casos.  

 Como o abuso sexual com criança é uma violação de direitos humanos 

essa situação merece uma atenção especial. Portanto, realizamos uma 

contextualização sócia histórica sobre a infância mergulhando no sistema de 

proteção social e nas estratégias de enfrentamento desta demanda através do 

Estado, em especial a Política de Assistência Social.  

 As novas estratégias de enfrentamento dessa demanda devem-se as 

conquistas legais a partir da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e mais 

adiante pelo Estatuto da Criança e Adolescente de 1990 (ECA/90), além das 
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diversas manifestações para enfrentar a violência contra crianças e 

adolescentes.   

A relevância desta pesquisa para a área de Serviço Social consiste em 

levar conhecimento teórico prático principalmente aos assistentes sociais sobre 

o abuso sexual como demanda, além de indicar novas formas de intervenção 

profissional sobre esse tipo de violência expressa no cotidiano profissional.    

 

Procedimentos metodológicos  

Iniciamos a pesquisa teórica acerca do abuso sexual analisando 

entendimento de diversos autores sobre o tema e as suas implicações no 

contexto da violência intrafamiliar, bem como o seu impacto na vida das 

crianças.  

 A pesquisa se encaminhou para a análise do abuso sexual como uma 

violação de direitos, o que demandou entender o marco legal e as medidas de 

proteção social desenvolvidas pelo poder executivo, especificamente seguindo 

as determinações postas pela Política de Assistência Social para o seu 

enfrentamento. 

O enfrentamento do abuso sexual somente é possível com a articulação 

de vários atores, tanto na esfera estatal como na esfera institucional. Um 

desses é o SPS, o espaço sóciocupacional que desenvolvemos a nossa 

prática. Portanto, consideramos que seria necessário contextualizar o SPS 

através do seu território, o perfil da população atendida e as atividades 

desenvolvidas. Essa caracterização só foi possível com a sistematização dos 

dados empíricos coletados em cinquenta e quatro prontuários das crianças 

vítimas de abuso sexual em atendimento em abril de 2014. 

Esse procedimento permitiu demonstrar de forma quantitativa alguns 

dados como o distrito de moradia das crianças, espaço onde ocorre o abuso 

sexual, quem é a vítima de abuso sexual, idade que mais sofre abuso sexual, 

quem são os abusadores, realidade socioeconômica das famílias e raça e etnia 

das crianças. Entretanto os dados em si não possibilitaram abarcar a riqueza 
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qualitativa da prática desenvolvida, razão pela qual escolhemos dois casos 

atendidos no SPS.   

Os autores pesquisados já apontavam alguns elementos centrais sobre 

a vítima, o abusador, a família, o direito e o enfrentamento da demanda, alguns 

já identificados nos dados coletados nos prontuários. O relato dos casos, 

portanto, tinha que dar conta de abarcar os seguintes pontos: 

 Quem é a vítima. 

 Quem é o abusador. 

 Qual o vínculo do abusador com a vítima. 

 Qual é o sexo e idade da vitima. 

 Onde ocorre o abuso sexual. 

 Qual é a condição sócio econômica da família. 

 Qual a queixa trazida. 

 Quais os encaminhamentos realizados. 

 Qual foi o procedimento interdisciplinar. 

 Quais as dificuldades encontradas. 

 Quais as possibilidades de enfrentamento a partir da rede de proteção 

social. 

 Qual foi o protagonismo da família diante do abuso, da denúncia e das 

respostas institucionais e profissionais. 

Nesta lógica, percebemos a necessidade de tornar evidentes os 

elementos mais representativos das duas histórias, subsidiados pelos dados 

empíricos retirados dos prontuários das crianças vítimas de abuso sexual em 

atendimento no SPS. A releitura dessa prática nos fez observar que muitos 

elementos se repetiam nas histórias de vida, a saber: 

 a relação do abusador com a vítima, em geral frágil, dependente, com 

idade cada vez menor, envolvimento afetivo, ou seja, laços de confiança.  

 o abuso sexual, geralmente, acontece no espaço das relações 

intrafamiliares. 



27 

 

 o abuso sexual provoca algumas consequências nas vítimas: insônia, 

sono agitado, melancolia, irritabilidade, falta de apetite, tristeza e choro 

constante entre outros.  

 os abusadores são pessoas próximas das vítimas, mais velhas, e se 

impõem colocando-se na figura de mais forte, mais velho e maior.  

 a criança é subjugada pelo poder, sedução e até medo. 

  Os casos relatados permitiram o conhecimento das particularidades dessa 

demanda expressas nas duas histórias de vida4 de crianças vítimas de abuso sexual.  

A representatividade dessas duas histórias em relação aos demais 

atendidos pode ser justificada a partir de vários indicadores. Em primeiro lugar, 

possui os elementos fundamentais para uma análise com começo, meio e fim. 

As duas histórias trazem ambos os sexos, a violência ocorreu no âmbito 

familiar, às crianças interromperam o pacto do silêncio, ambos foram vítimas de 

abuso perpetrado por pessoas mais velhas, próxima da vítima e do sexo 

masculino, ou seja, elementos representados por embasamento teórico e, além 

disso, tivemos a possibilidade de nos aproximarmos das matrizes de 

singularidade, particularidade e universalidade.     

As famílias em questão foram atendidas e acompanhadas por um ano 

no SPS no âmbito da PNAS.  Esta organização trabalha com a proposta de 

atendimento psicossocial, (assistente social e psicólogo), com o auxilio pontual 

da área jurídica nas questões de direitos e deveres da população atendida. 

No SPS a faixa etária do maior número de crianças vítimas de abuso 

sexual estava em torno do zero a nove anos de idade. Isso significa que a 

prática responde com o que a teoria informa. Muitos autores apontam que as 

crianças nessa faixa etária são as maiores vítimas de abuso sexual, Isso ocorre 

porque elas são incapazes de decidir sua participação numa situação abusiva. 

Geralmente a criança confia no adulto, esse adulto geralmente é conhecido e 

próximo da família ou faz parte desta família.   

                                                           
4
 Os dados colhidos foram previamente anunciados através do termo de consentimento e solicitação do 

comitê de ética. Os sujeitos das duas histórias ganharam nomes fictícios, a fim de preservar sua 
identidade. 
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Além dos elementos representativos já apresentados das duas histórias 

ainda podemos observar a reprodução da violência, pois os dois “abusadores” 

fizeram tanto numa história como na outra mais de uma vítima. Esse é mais um 

ponto que também merece atenção dos pais e responsáveis, dos educadores, 

dos profissionais, da comunidade, do Estado e da sociedade para entender de 

quem é a responsabilidade de cuidar das crianças. Quem afinal é responsável 

por sua proteção pessoal e social?   

Para Furniss (1993) os danos psicológicos que uma criança vítima de 

abuso sexual sofre podem estar relacionados a sete fatores:  

A idade em que inicia o abuso sexual, a duração, o grau ou ameaça 
de violência, a idade do perpetrador e a criança vitimizada, o tipo de 
relacionamento, a ausência de figuras parentais protetoras e o grau 

do segredo”. (FURNISS apud LIMA 2011. p. 37) 

Os fatores apontados pelo autor estão presentes neste estudo 

reforçando a sua representatividade, pois ele é uma singularidade de um 

coletivo, ou seja, a duas histórias de vida podem trazer à tona elementos que 

estão contidos em muitos outros casos de abuso sexual, independente de 

classe social, crença e etnia.   

Também, para que pudéssemos analisar a prática profissional foi 

necessária uma aproximação com a realidade do SPS através das atividades 

desenvolvidas naquele espaço sócio ocupacional e o caminho percorrido pela 

equipe psicossocial no atendimento dos casos relatados, transversalizada com 

os princípios do Código de Ética Profissional do Serviço Social.    

Esse caminho nos foi apresentado no decorrer da pesquisa empírica, só 

foi possível com os dados coletados nos relatórios mensais e semestrais 

elaborados pela gerente do serviço desde a inauguração do (SPS). Para que 

essa discussão ganhasse corpo crítico e tivesse uma análise que atingisse o 

objetivo da linha de pesquisa; Serviço Social, identidade, formação e prática. 

Nesta perspectiva realisamos uma análise  

Sob o ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa 

qualitativa vinculada à situação de violência inserida no contexto familiar e 

preservado pelo espaço da vida privada, onde a intimidade se confronta e se 
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revela simultaneamente, apontada nos casos relatados. No entanto revela 

nuances de análise também quantitativa5, já que as demandas do abuso 

sexual colhidas nos prontuários das crianças vítimas de abuso sexual em 

atendimento são apresentadas em forma de tabela. Também, recorremos a 

dados quantitativos em fontes secundárias recolhidos de pesquisas realizadas 

por órgãos públicos referentes às denúncias de abuso sexual e sobre o 

território como local de moradia das crianças atendidas. 

No momento da pesquisa que analisamos as atividades desenvolvidas 

pela equipe psicossocial no SPS recorremos aos relatórios qualiquantitativos6: 

mensais e semestrais do período de abril de 2011 a dezembro de 2013. Essas 

atividades estão apresentadas também em forma de tabela.   

A ideia dessa pesquisa é a análise da prática profissional pela reflexão, 

das discussões, dos resultados colhidos, das análises realizadas, dos limites e 

desafios superados, de novas propostas de intervenções, dos novos elementos 

apresentados, dos novos saberes adquiridos, da articulação dos saberes e 

acima de tudo da ampliação do conhecimento a partir de uma prática 

profissional sob a realidade de duas histórias de vida, onde o singular ganha 

consciência crítica sobre o universal.  

Tal procedimento metodológico vem sendo adotado por pesquisadores, 

principalmente na graduação e pós-graduação em Ciências Sociais e Serviço 

Social. Três estudos em especial serviram de fontes inspiradoras para esse 

procedimento metodológico: “A estória de Severino e a história de Severina” de 

Ciampa, (1987), a Tese de Doutoramento de Toledo (1995), “As 

multidimensionalidades do feminino no jogo do poder no campo da 

                                                           
5 Essa proposta foi sugerida pela banca examinadora no exame de qualificação composta pela Profª. Drª 

Bader Sawaia e Profª. Drª. Maria Lúcia Martinelli com o objetivo de ilustrar e ampliar a pesquisa sobre 
abuso sexual.  

6
 Mensalmente a coordenadora do Serviço presta contas ao Centro de Referencia de Assistência Social 

(CRAS) e CREAS das atividades desenvolvidas por meio dos seguintes instrumentais: Declaração Mensal 
da Execução do Serviço Socioassistencial (DEMES), Declaração Trimestral de Gerenciamento dos 
Recursos Financeiros (DGRAF) e pela Planilha de Descrição Mensal de Defesa (DESP), dessa forma 
desenvolveu os relatórios inicialmente mensal e posteriormente semestral para facilitar o 
preenchimento destes instrumentais.    
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sexualidade” e a dissertação e mestrado: “O Araçá Amarelo. Estudo sobre a 

participação dos usuários no controle público da política de assistência social 

no município de São Paulo: limites, desafios e possibilidades – 2002-2012” de 

Ferreira (2013)  

Nossa reflexão parte do pressuposto de que a prática profissional se 

constrói historicamente num processo dialético inserido nas relações da 

sociedade.  

Essa reflexão vai ao encontro do que Batista (2006) afirma ao relatar 

que ao “pensar a prática a partir de uma metodologia que seja capaz de 

apreendê-la em suas articulações e em sua dinâmica, considerando” que esse 

movimento seja operado pelos assistentes sociais “tomando como um ser de 

relações” (BATISTA. 2006. p.37). 

Neste contexto, Batista (2006. p.36) afirma que o Serviço Social trabalha 

os “fatos sociais como totalidades estruturadas, procurando detectar à dialética 

que existe na relação entre o todo e as partes”. A autora compreende que “é 

impossível apreender o todo sem antes compreender a articulação entre as 

partes” e tampouco “sem perceber o lugar que elas ocupam nas relações que 

constituem a estrutura total”.  

A proposta de realizar o desvelamento de uma prática profissional a 

partir de duas histórias de vida foi em decorrência de percebermos a 

interlocução entre a teoria e a prática profissional, incluído aqui, o acúmulo no 

percurso profissional da pesquisadora. O movimento entre prática, ação, 

reflexão, intervenção, articulação, e busca de conhecimento sempre foram 

categorias intrigantes que exigiram a busca teórica, aprofundamento e 

construção de conhecimento, propondo possibilidades de enfrentamentos 

diante dos desafios e limites colocados sob o cotidiano profissional.  

As duas histórias de vida serão utilizadas como fio condutor que 

perpassará todos os capítulos desta pesquisa. Nosso objetivo é o 

desvelamento de uma prática profissional, o que significa resgatar da 

singularidade das duas histórias os elementos significativos de uma 

particularidade do abuso sexual com criança e projetar para o universal 

apontando as expressões desta violência.   
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Nesta perspectiva Batista (2006, p.34) pontua que o “objetivo existencial 

desse saber é democratizar e aprofundar a sabedoria prática ampliando as 

possibilidades”. A autora ressalta ainda que, ao realizar esse movimento, o 

profissional estará realizando a “tríplice dialético”, ou seja: 

A crítica, a construção de conhecimento “novo” e de nova síntese no 
plano do conhecimento e da ação, em uma dinâmica que vai do 
particular para o universal e retorna ao particular em outro patamar, 
desconhecendo um movimento em espiral na relação ação/ 
conhecimento/ ação. (BATISTA, 2006, p. 34).  

Para Martinelli e Moraes (2012, p. 15) o momento histórico que estamos 

vivendo convoca os profissionais à coragem de transformar o nosso 

conhecimento silencioso em conhecimento partilhado.  

É preciso deixar claro que nós sabemos assumir o que sabemos, pois 

o saber que o Serviço Social domina vem de todos os seus 

conhecimentos teórico-metodológicos, mas vem também do 

conhecimento da realidade onde atuamos. 

Para as autoras esse é o ponto em que se intitula a particularidade da 

profissão, pois ao entender a forma de existência das expressões da questão 

social a partir da tríade de singularidade, universalidade e particularidade, o 

espaço de intervenção como campo de mediações se estrutura sobre 

determinações histórico-sociais constitutivas dos complexos sociais.  

Não podemos esquecer que a profissão de Serviço Social é de natureza 

interventiva, com forte significado social, cujo compromisso é a construção de 

uma sociedade humana, digna e justa.  

Nesse sentido Batista (2006, p. 70) aponta que: 

A pesquisa em ação da intervenção profissional é, portanto, uma 
metodologia que implica um processo de reflexão, de análise e de 
produção de conhecimentos de explicações, que busca apreender 
como se operam as mudanças nas condições da sociedade e como 
uma atuação pode ocorrer para alcance dos avanços considerados 
necessários.  

A proposta metodológica busca compreender, a partir desta 

singularidade, os elementos do trabalho do Assistente Social. Nessa direção 

procuramos demonstrar que o processo investigativo, a busca por 

conhecimento e respostas em relação ao objeto de estudo, se dará de forma 

dialética de acordo com o movimento de construção e reconstrução do real, 
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que propõe compreensão da particularidade do fenômeno, novas 

possibilidades, “significados e determinações de conhecimento e de 

sociedade”. (BATISTA, 2006. p.72). 

A busca da síntese em suas múltiplas determinações para (MARX, 

1983) propõe analisar por meio da complexidade que ela coloca, ou seja, 

pressupõe que a universalidade se concretiza historicamente e socialmente, na 

atividade humana, atividade essa social, pelo trabalho, o que significa que as 

relações formam-se a partir de diversas singularidades.   

Segundo Netto (1990), a forma empírica do fenômeno busca a raiz 

histórica em que os processos se constituíram enquanto partícipe, ou seja, a 

concepção dialética determina intenção e ação, o que significa compreender as 

condições históricas e os sujeitos destes processos em suas particularidades e 

potencialidades.  

Para tanto, tomamos o conhecimento da historicidade de modo que 

possamos apreendê-la no objeto pesquisado, pois o objeto de pesquisa não 

nasce em si mesmo, ele está sempre relacionado a uma experiência vivida ou 

experimentada sobre o real.  

A proposta de utilizar as duas histórias de vida trazendo os elementos de 

ação, intervenção, mediação, acompanhamento, reflexão e encaminhamento 

deve-se ao fato de que o cotidiano profissional aponta limites e possibilidades 

que merecem reflexões e análise crítica parametradas pelo Código de Ética 

Profissional em qualquer espaço socio-ocupacional.  

Nossa proposta metodológica vai em direção ao que Batista (2006, p. 

71) aponta:  

Essa metodologia procura deliberadamente o conhecimento rigoroso 
e cientifico, mas não se atém a um circuito analítico da ação que 
investiga: desenvolve percursos independentes para a construção do 
conhecimento e para a operação da ação. Mais do que a 
compreensão isolada dos processos que configuram a realidade, 
procura conhecê-la e atuar sobre ela em uma perspectiva de 
totalidade, a partir da qual emergem possibilidades concretas de 
intervenção: procura um saber abrangente e crítico para construir um 
saber fazer também crítico e abrangente.  
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Em síntese, a proposta é analisar todas as ações e intervenções de uma 

prática profissional a partir de duas histórias de vida, dos prontuários das 

crianças vítimas de abuso sexual em atendimento e das atividades 

desenvolvidas no SPS.  

 Essa prática profissional se apoia no trabalho interdisciplinar, na 

demanda colocada como expressão da questão social, no trabalho em rede e 

na prática que foge do enquadramento da instituição. Isso significa que essa é 

uma prática que dá voz ao usuário, uma prática que busca juntamente com o 

usuário o caminho de enfrentamento da situação apresentada de acordo com 

os limites e possibilidades do usuário, além do seu amadurecimento 

psicológico e do limite e carência da rede de proteção.  

No âmbito do projeto ético político da profissão, essas duas histórias 

possibilitaram trilhar o caminho da garantia de direitos amparados pelo marco 

legal do Estatuto da Criança e do Adolescente, como também o caminho da 

interdisciplinaridade - Serviço Social, Psicologia e Advocacia - com o acesso 

constante da rede de serviço de proteção da criança (Conselho Tutelar, Vara 

da Infância, delegacia da mulher e Ministério Público) e da rede comunitária, 

indo além da proposta da prática normativa7 reiterativa8, e pragmática9.        

Nesse sentido foi pertinente organizar e dividir o estudo a partir de cinco 

capítulos:   

No primeiro capítulo relatamos as duas histórias de vida de abuso 

sexual com criança, sendo um menino e uma menina, ambos abusados 

sexualmente no espaço da vida privada, por pessoas próximas de seu 

convívio diário. Realizamos uma análise crítica e reflexiva sobre os limites e 

                                                           
7
 É normativa porque é considerado normal como referência de ação, em oposição ao anormal, 

desajustado e marginalizado; 

 8 É reiterativa porque repõe a ordem vigente. 

9É pragmática porque os objetivos considerados úteis e necessários perseguem resultados 

pontuais, práticos e funcionais. 
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possibilidades do trabalho do assistente social, a rede de proteção e o 

espaço institucional.    

No segundo capitulo analisamos teoricamente o abuso sexual com 

criança, as consequências que esta violência provoca nas crianças, o abuso 

sexual como uma violação de direito, o abuso sexual como violência 

intrafamiliar no espaço da vida privada, protegido pelo pacto do segredo, e 

a violência como uma expressão da questão social.  

 No terceiro capítulo realizamos um mergulho sócio histórico para 

compreender o lugar do enfrentamento do abuso sexual nas Políticas 

Públicas, a partir do marco legal e das ações de enfrentamento no âmbito 

do sistema de proteção social implícito na Política de Assistência Social.  

O quarto capítulo versa sobre o perfil da demanda atendida no SPS e 

as imbricações com o território, a partir dos dados colhidos nos cinquenta e 

quatro prontuários das crianças vítimas de abuso sexual, apresentados em 

forma de tabela, e os dados qualitativos retirados das duas histórias de vida, 

com o conhecimento teórico e prático da pesquisadora e com o embasamento 

teórico adquirido durante o percurso desta pesquisa.    

No quinto capítulo desvelamos a prática profissional com foco nas 

atividades10 desenvolvidas no cotidiano profissional do SPS, a partir dos: 

encaminhamentos recebidos, dos acolhimentos, atendimentos individuais, dos 

estudos de caso, dos atendimentos grupais, das oficinas temáticas, das visitas 

domiciliares, das visitas institucionais, dos encaminhamentos, das 

sensibilizações, do aprimoramento interno, do aprimoramento externo e do 

desligamento de usuários, imbricados à reflexão ética com base no Código de 

Ética Profissional.  

  Nas considerações finais ponderamos acerca do caminho 

percorrido, refletindo sobre os limites e possibilidades do trabalho do assistente 

social, além de capturar os pontos mais relevantes apresentados na pesquisa, 

                                                           
10 Essas atividades foram colhidas nos relatórios qualiquantitativos: mensal semestral.  
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os avanços desenvolvidos na compreensão do objeto de estudo, as propostas 

de enfrentamento e as novas sugestões de temáticas a serem pesquisadas.  
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CAPITULO I 

PARTICULARIDADES DE UMA PRÁTICA DE ENFRENTAMENTO DO ABUSO 

SEXUAL CONTRA CRIANÇAS 

 

Nós somos construtores  
de nossa prática.  

Martinelli 

Para que possamos analisar o trabalho do assistente social em relação 

ao impacto e implicações do abuso sexual partiremos do relato das 

particularidades de uma pratica institucional desenvolvida junto à família e duas 

crianças vítimas de abuso sexual, ocorrido no espaço da vida privada.  

As experiências aqui relatadas fazem parte do desenvolvimento do 

trabalho, desenvolvido no Serviço de Proteção Social, de uma equipe 

psicossocial (assistente social, psicólogo e educador social) com o auxilio 

pontual do judiciário. 

O atendimento inicial com os pais ou responsáveis pode ser realizado 

tanto pelo assistente social, quanto pelo psicólogo.  As intervenções se deram 

em caráter individual e em grupo com os responsáveis e com as crianças.  

História 1  

A srª Pérola11 chegou ao SPS, encaminhada pelo Conselho Tutelar (CT), 

acompanhada do seu neto, Ouro, oito anos, com a queixa de que este tinha 

sido abusado sexualmente pelo companheiro da sua filha, tia paterna do 

menino. A srª Pérola aparentava ter uns sessenta e cinco anos, tinha cabelos 

grisalhos, amarrado no centro da cabeça, usava óculos de grau, tinha um corpo 

robusto, vestia roupa social com sapatos de salto baixo, bolsa, um perfume 

floral meio adocicado. Apesar de sua tristeza aparentava muita doçura e 

passava uma imagem de uma pessoa tranquila, alegre e de bom astral.  Ouro é 

um garoto muito bonito, branco, magro, alto, olhos negros brilhantes, cabelos 

                                                           
11

 Nomes fictícios para preservar a identidade dos membros da família. Nomearei cada pessoa do caso 1 

e do caso 2 com o nome de pedras preciosas.  
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pretos levantado com gel, bem vestido, sorriso largo, meigo, educado e 

bastante comunicativo.     

No primeiro atendimento, denominado acolhimento da demanda, a srª 

Pérola compareceu acompanhada do neto. O acolhimento é realizado primeiro 

com o responsável e posteriormente com a criança e adolescente. Quando a 

criança comparece, paralelamente realiza atividades com os educadores 

enquanto a (o) responsável conversa com um técnico.  

Segundo a recepcionista, a avó demonstrou ansiedade e chorou ao 

relatar que tinha trazido a criança junto, pois não confiava em ninguém para 

deixá-lo.   

O primeiro atendimento foi realizado pela assistente social. A srª Pérola 

entrou na sala chorando, demonstrava muito sofrimento, angústia, revolta, e 

verbalizava que iria se vingar da filha e do genro.  Ela dizia que não acreditava 

que isso estava acontecendo novamente em sua vida, que sua filha era uma 

“ordinária” e que estava vivendo com um “pedófilo”, a quem se referia como: 

“monstro, gordo, canalha, vagabundo”, entre outros. A avó relatou, ainda:  

“Tenho vergonha de pensar que a minha filha foi cúmplice dessa 

barbaridade”.  

A srª Pérola passou mais da metade do atendimento chorando, revelava 

muitas coisas do neto, da neta, da filha e do genro de forma confusa e 

desconexa, verbalizando adjetivos depreciativos e pedindo desculpas por não 

conseguir se controlar. A avó se culpava o tempo inteiro e dizia que a sua 

vontade era de entrar no apartamento da filha e fazer “justiça com as próprias 

mãos”.   

Foi um atendimento muito confuso, longo, e permitimos que ela 

expressasse todos os sentimentos e emoções sem nos preocuparmos com o 

foco de um determinado assunto, afinal, ali era o lugar da escuta. Acolhemos o 

seu desespero, angústia, medo, ansiedade e delírios envoltos pela situação 

“cruel” que ela relatava. Percebemos que a usuária apresentava seus limites 

em desenvolver um discernimento com relação aos seus sentimentos e 
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acontecimentos. Neste momento a escuta é uma possibilidade que o 

profissional precisa desenvolver para entender o que estava acontecendo.  

O preenchimento do prontuário que consta os dados primários da família 

e da criança, bem como do abusador, acabou ficando incompleto, pois nossa 

atenção se voltou para saber o que de fato estava ocorrendo e também como 

estava à saúde da srª Pérola, se ela estava se alimentando, quem cuidava dela 

em casa e quem morava com ela e o neto. Buscamos tranquilizá-la e direcionar 

o seu pensamento para além da queixa trazida.  

Depois de uma hora e quarenta de atendimento ela questionou: 

 “Porque você não preencheu o questionário com as perguntas de 

sempre?”.  

Relatamos que o objetivo do atendimento inicial era acolher a pessoa, 

ouvir, e que o prontuário poderia ser preenchido no decorrer dos atendimentos, 

assim como a queixa trazida também teria seu espaço de acolhimento e 

reflexão. 

Deixamos claro sobre a nossa preocupação com o seu bem estar e de 

que ela precisava se cuidar para não ficar doente. Pontuamos que ela 

precisava ter força para que o neto pudesse, juntamente com ela, passar por 

esse desafio fortalecido. Percebemos que havia uma relação de cumplicidade 

muito forte entre avó e neto. Em algum momento da entrevista ela se referiu ao 

neto como seu “porto seguro”. O sofrimento da avó era comovente e 

procuramos confortar a dor daquela senhora.  

Após ter se tranquilizado a avó relatou que, num determinado fim de 

semana, perto do Natal, sua filha pediu para que seu neto Ouro, oito anos, 

acompanhasse sua neta, Rubi, três anos, numa festa de aniversário. Segundo 

a avó as crianças insistiram tanto que ela permitiu.  

“O meu coração estava apertado, mas deixei, pelas crianças, eles se 

gostam muito”.  

Segundo a srª Pérola, Ouro retornou para casa muito silencioso.  
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“Quando eu perguntei como foi a festa ele falou que tinha sido legal, não 

contou detalhes, não falou dos doces, das brincadeiras, das músicas, voltou 

diferente, calado. Os dias foram passando e meu neto demonstrava tristeza, 

não tinha apetite, se isolava no quarto, não tinha mais interesse pelas 

atividades esportivas, estava introspectivo, tinha medo de dormir sozinho, tinha 

pesadelos constantes”.  

Ela começou a observar a criança e passou a investigar:  

“Por que você está triste? Conta para a vovó. Confia na vovó, vou 

proteger você”.  

“Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido, ele estava muito diferente”   

A criança confiou na avó e revelou: 

 “No fim de semana que dormi na casa de minha tia, na hora em que fui 

tomar banho o tio falou para que eu não trancasse a porta porque a fechadura 

estava quebrada, pois eu poderia ficar preso no banheiro. Quando eu estava 

no banho ele entrou, tampou a minha boca, colocou a minha mão no seu pênis 

e enfiou o seu dedo no meu cú, até sair uma coisa branca do pênis, dele. Ele 

falou que se eu contasse para alguém o que tinha acontecido que ele iria me 

matar e matar a Rubi”.    

A avó relatou que suas pernas tremeram, que ela chorava, abraçava o 

neto e por um instante não soube o que fazer, mas logo não teve dúvida, 

pegou o neto e foram direto para a delegacia fazer denúncia.  

 A criança passou por todos os procedimentos de investigação na 

delegacia, exame do Instituto Médico Legal (IML) no Hospital Pérola Byington, 

Serviço Social do Hospital, Vara da Infância e Juventude (VIJ), Conselho 

Tutelar (CT) e a partir de lá foram encaminhados para o SPS.   

Neste atendimento ficou claro que os limites colocados pela avó não 

permitiam que ela visse novas estratégias, novas possibilidades de lutar por 

justiça que não fosse o uso da força.  
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Finalizamos o atendimento dizendo que ela se tranquilizasse, pois a 

partir daquele momento iríamos trabalhar com a questão dando a devida 

atenção a todos os detalhes, que iríamos trabalhar para oferecer os recursos 

que estivessem ao nosso alcance com o objetivo de que Ouro tivesse uma 

infância tranquila e uma história diferente.  

A equipe realizou estudo de caso sobre a queixa trazida a partir das 

informações colhidas. Discutimos sobre as frases soltas ditas de forma 

confusa, como: 

“Aquele monstro atacou novamente”.  

Recuperamos o relato da avó, destacando o seu estado emocional, o 

seu sofrimento, angústia e a determinação em fazer justiça com as “próprias 

mãos”, o desejo de vingança verbalizado por ela diversas vezes. Refletimos 

sobre os momentos de lucidez, mesmo fragilizados, envoltos ao acontecimento 

trágico em sua vida e a preocupação com a sua saúde.   

Ainda em estudo de caso decidimos que o Serviço Social continuasse o 

atendimento com a avó e a psicóloga com a criança para que pudéssemos 

colher mais informações sobre o caso, pois havia muitas questões confusas. 

Decidimos, também, que faríamos os atendimentos de forma coletiva quando 

fosse viável, ou seja, a assistente social e a psicóloga atuando juntas com a 

criança e a responsável.   

No segundo atendimento utilizamos uma estratégia com o intuito de não 

fugir do foco. A srª Pérola chegou mais alegre, cumprimentou a todos com 

abraço e beijo. Na sala ela relatou que sua semana tinha sido bem melhor que 

a semana anterior, ela estava se sentindo muito melhor e seu neto tinha 

gostado do ambiente e das pessoas.  

Explicamos que no último atendimento ela tinha trazido muitas 

informações de forma desconectadas, compreendíamos a situação difícil que 

ela e o neto estavam passando, sentíamos pelo ocorrido, mas teríamos que 

olhar para esses desafios de modo que pudéssemos enxergar novas 

possibilidades de enfrentamento.   
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Para isso, juntamente com a srª Pérola começamos a separar as 

questões que ela considerava mais urgentes. Em seguida questionamos o que 

ela considerava urgente e o que ela queria que nos fizéssemos. A srª Pérola 

respondeu prontamente:  

“Eu quero justiça, quero que aquele monstro pague pelo que fez para os 

meus netos”.   

Refletimos sobre a ansiedade que estava passando, da necessidade de 

que a justiça fosse feita e que o responsável pagasse pelo crime que cometeu. 

Explicamos que poderíamos buscar, como possibilidade, entendimento e 

informações a partir de contato com essas instâncias para orientá-la No 

entanto, alertamos que a instituição também tem limites em relação à área 

jurídica. De antemão adiantamos que, infelizmente, as ações judiciais ocorriam 

de forma lenta, geralmente por conta dos processos burocráticos. Portanto, ela 

teria que ter paciência, pois as coisas não iriam ocorrer do jeito que imaginava.  

Aproveitamos a oportunidade para orientar que os casos de violência 

pegos em fragrante tinham uma desenvoltura mais rápida, mas que não era o 

caso dela, pois os técnicos do judiciário teriam que juntar provas, analisar as 

falas do neto (a vítima), do abusador e dos depoentes e somente depois 

tomaria uma decisão. Todo esse processo levava tempo.   

Diante deste contexto solicitamos que ela falasse sobre o seu histórico 

familiar. Ela informou que tinha se casado muito jovem, tiveram três filhos (dois 

meninos e uma menina), e que ela e o esposo tinham sido companheiros até a 

morte dele. Relatou que o filho mais velho é casado e não tem filhos. A filha do 

meio sempre foi muito distante, era próxima do pai, saiu de casa cedo, pois 

queria conquistar o seu espaço profissional.  

“Ela sempre foi muito ambiciosa, orgulhosa e metida, tinha vergonha de 

onde morava”.  

O filho mais novo se envolveu com o mundo das drogas bem cedo.  

 “Fiz de tudo para que ele saísse da vida das drogas. Quando cheguei 

ao meu limite, mandei-o sair de minha vida e nunca mais voltar. Sofri muito, 
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fiquei muitas noites sem dormir, sentia falta dele, sofria pela falta de noticias, 

muitas vezes ia à sua procura pelas ruas. Um dia ele voltou com uma jovem e 

uma criança no colo. Era Ouro, e me apaixonei pela criança no primeiro 

instante, um garotinho muito curioso. Ouro é o segundo filho dele que eu 

cuido”.  

Neste momento nos pareceu que a avó foi tomada por muitas emoções 

e lembranças que a confundiram e a fizeram se lembrar de sua vida com o 

marido e os filhos. A srª Pérola acrescentou que, após a morte do 

companheiro, a sua situação financeira e de relacionamento com os filhos se 

complicou, em especial com a filha e o filho mais novo.  

Depois do desabafo, a avó explicou que o seu filho, pai de Ouro, 

entregou a primeira neta aos seus cuidados com apenas quatro anos de idade, 

no momento com dezenove anos. Informou, também, que a neta e o neto são 

filhos de mães diferentes. O pai e a mãe de Ouro são usuários de drogas e 

viviam em situação de rua. Quando Ouro tinha três meses os pais apareceram 

em sua casa e pediram ajuda para cuidar da criança. A avó teve medo que a 

criança passasse fome, frio e vivesse em situação de risco na rua, por isso 

ficou com a criança, mas pediu a sua guarda definitiva. A srª Pérola informou 

que também cuidou de sua netinha Rubi, filha de sua filha, desde bebê. 

“Minha filha viajava muito a trabalho. Era muito bom cuidar das duas 

crianças, era uma alegria”.  

De repente, a avó se transtornou e disse: 

 “Aquele monstro machucou a minha netinha, ela chegava todos os fins 

de semana machucada em sua casa”.  

Quem machucou sua neta? Indagamos. Ela respondeu:  

“O monstro com quem a minha filha vive. Ele mexeu com a minha 

netinha e com meu garoto”.  

A partir desse momento ficou impossível dar continuidade, pois a avó 

começou a chorar e os sentimentos de vingança vieram à tona, repetindo, de 
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forma cindida acontecimentos anteriores. Foi preciso muita cautela para 

entender o que estava sendo verbalizando. Enfatizamos que queríamos 

entender tudo, que iríamos conversar de acordo com o tempo dela, mas que 

ela precisava se acalmar, pois ainda estava muito fragilizada com os últimos 

acontecimentos. Ela agradeceu se tranquilizou e disse que estava se sentindo 

melhor por ter revivido novamente a sua história dessa forma. Neste momento 

percebemos que aquele era o limite dela, que as lembranças eram fortes e 

causavam sofrimento, por isso foi melhor tranquilizá-la e reiniciar a entrevista 

quando estivesse pronta para falar.  

Em reunião de estudo de caso, a psicóloga que acompanhou a criança 

no primeiro atendimento relatou esta expressava bastante timidez, mas abriu 

um sorriso quando entrou na sala lúdica e verbalizou “legal”. Ela esclareceu o 

objetivo do atendimento psicossocial, como iria ocorrer e questionou se ele 

sabia por que estava lá. Ouro respondeu que sua avó tinha conversado com 

ele.  

Segundo a psicóloga, a criança respondia às perguntas timidamente e 

em seguida olhava para o chão. De forma espontânea começou a falar sobre 

as atividades que desenvolvia na escola nos finais de semana, como futebol, 

capoeira, oficina de máscaras, inglês, e que sua avó dava aula de corte e 

costura para outras mães na mesma escola. Ouro relatou, também, que 

costuma andar de bicicleta com seu tio, irmão do seu pai e com sua avó.  

Dialogamos e refletimos bastante sobre o caso fazendo comparações 

com outros e sobre alguns elementos significativos nas falas e 

comportamentos de cada um.  

No terceiro atendimento a avó parecia ainda mais animada e a criança já 

se sentia num ambiente familiar, pois cumprimentava todos com beijos, ia 

direto para o refeitório lanchar e falava bastante com a educadora sobre futebol 

e as atividades do fim de semana.  

Já na sala de atendimento com a avó, indagamos como tinha sido a 

semana e se tinha ocorrido alguma novidade, ou algum fato inusitado que ela 

quisesse falar. Ela comentou que haviam passeado de bicicleta no fim de 
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semana e que tinha sido muito divertido. Foi incrível imaginar a srª Pérola 

andando de bicicleta vestida de saia, pois ela é evangélica e sua igreja não 

permite o uso de calça.  

Oportunamente, coletamos dados acerca da condição sociofinanceira da 

família, seguindo um roteiro próprio do instrumental do Serviço Social. A avó 

relatou que reside em um apartamento com dois dormitórios com os dois netos,  

recebe uma pensão do esposo falecido no valor de três salários mínimos e o 

filho mais velho a ajuda mensalmente com as despesas de alimentação. Ainda, 

que era costureira e desenvolvia oficinas para mulheres em escolas e 

Organização Não Governamental (ONG), o que contribuía significativamente 

para a renda mensal.  Finalmente, a fim de resgatar algumas falas em relação 

à neta, solicitamos que falasse sobre o que tinha acontecido com a Rubi.  

“Minha filha morava com um rapaz, mas minha neta não é filha dele. Eu 

não entendia como uma jovem tão bonita, vaidosa, corpo atlético podia se 

relacionar com um homem daquele. Ele é gordo, lutador de sumô, não 

trabalha, passa o dia no computador e na cama, e é sustentado por ela. 

Brigamos sempre por causa dele, eu nunca gostei dele”.    

A srª Pérola relatou que sua neta estava com aproximadamente um ano 

e oito meses quando a filha foi morar com esse homem. Segundo ela, nessa 

época a criança passava a semana em sua companhia e nos finais de semana 

com sua filha, mãe da criança.  

Quando a criança estava com uns dois anos começou a ter assaduras, 

que ela cuidava com pomadas. Lavava a criança todas as vezes que trocava a 

fralda e a criança voltava para casa da mãe sem assaduras.  

“Eu chamava a atenção de minha filha e a situação melhorava, mas 

passava um tempo e a criança voltava machucada novamente. A partir de 

determinado momento ela chegava todos os fins de semana com os mesmos 

sintomas. Eu questionava para a minha filha os motivos da assadura e ela 

nada explicava. Um final de semana a criança chegou muito machucada. 

Perguntei se alguém estava mexendo nela e Rubi confirmou minha suspeita 

dizendo: ‘O tio faz carinho aqui’, apontando para a vagina. Chamei minha 
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vizinha, ela olhou e falou: ‘isso não é assadura, vamos levá-la ao médico’. No 

posto de saúde fui submetida a uma bateria de perguntas pelo médico. Diante 

das minhas respostas e das condições da criança, o médico informou que 

havia indícios de que minha neta estava sendo abusada sexualmente. Além 

disso, o médico informou que havia uma abertura significativa no canal da 

vaginal da criança e me encaminhou para a Delegacia. Na Delegacia fiz o 

Boletim de Ocorrência (BO), passamos por todos os protocolos de denúncia e 

a criança foi encaminhada para realizar o exame no Instituto Médico Legal 

(IML) e no Hospital Pérola Byington”.  

Segundo a srª Pérola a sua filha ficou furiosa quando descobriu que ela 

havia denunciado o seu companheiro e que a neta tinha sido submetida a tais 

exames. 

“Para o azar de minha filha e minha tristeza, o abuso foi confirmado, 

dada à sequência em que ela estava sendo abusada”.  

A avó relatou que houve poucas investigações por parte do poder 

judiciário, apesar do juiz ter pedido o afastamento do abusador da residência. 

“Isso não existe, eles não acompanharam, como sabem se aquele 

monstro continuava ou não indo na casa dela?”  

A criança começou a passar por atendimento psicológico particular, pois 

a filha não queria levá-la ao atendimento da Vara da Infância e Juventude (VIJ). 

Acrescentou que a filha pagou para uma psicóloga clinica escrever um relatório 

para a VIJ, alegando que a criança estava bem e não tinha sido abusada.  

Durante o processo de investigação da denúncia, a srª Pérola disse que 

buscou todos os meios para ficar com a guarda da neta, mas foram tentativas 

frustradas. A filha não perdia a oportunidade de desqualificá-la em qualquer 

lugar, chegando a proibir o contato com a neta, e inclusive proibiu a sua 

entrada no prédio onde morava. 

O caso foi arquivado por falta de provas. A avó passou a investigar por 

conta própria a vida da filha após a última audiência, como uma medida 



46 

 

desesperada para proteger a neta, pois não queria que aquele “monstro” se 

aproximasse.   

De tanto insistir para ver a neta a filha acabou cedendo. Nos dias em 

que visitava a casa da filha procurava vestígios sobre a presença do abusador 

na casa, mas nada encontrava. Também, perguntava à neta, mas esta, sempre 

na presença da mãe, dizia que ele não frequentava mais a casa. A neta nunca 

ficava sozinha com ela para poder perguntar mais detalhes a respeito.   

Em estudo de caso compreendemos porque ela dizia que aquele 

“monstro” tinha atacado novamente. Com essa revelação compreendemos a 

dimensão do sofrimento da srª Pérola. Depois dessa denúncia decidimos que 

todas as decisões seriam tomadas juntamente com ela e com seu 

consentimento, ou seja, qualquer intervenção ou encaminhamento seria de 

comum acordo a fim de proteger a criança, mas acima de tudo, queríamos que 

ela entendesse que era protagonista de sua própria história.  

Todas as informações colhidas no atendimento com a avó e com a 

criança foram compartilhadas pela equipe, e percebemos que a complexidade 

dessa história nos instigava e trazia diversos elementos para reflexão. Esse 

atendimento obrigava a equipe ter um ouvir diferenciado, ter cautela, paciência 

e sabedoria para refletir com a responsável. Destacamos que, nos 

atendimentos individuais, a avó trazia uma questão recorrente: 

 Eu quero justiça!  

Discutimos o parâmetro entre justiça e injustiça diante de um caso de 

abuso sexual no espaço da família, da proteção por alguns membros e do 

silêncio de outros, ou desproteção. Entretanto, neste momento percebemos os 

nossos limites para dar conta da situação e decidimos que seria necessário 

buscar orientação jurídica e subsídios legais para orientar a avó, sempre 

buscando as possibilidades presentes na legislação e no poder executivo. Os 

questionamentos eram vários. 

Porque o processo da menina estava arquivado? 
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Porque que as investigações referentes ao caso não tiveram 

continuidade? 

Como fazer justiça? 

Porque a rede de proteção social não se articulou em defesa da criança? 

Entramos em contato com o Fórum da região da criança para obter 

informações referentes ao processo. A assistente social da VIJ informou que 

realmente estava arquivado por falta de provas. No contato relatamos que 

outra criança havia sido abusada pelo mesmo abusador e que, portanto, era 

pertinente reabrir o processo, principalmente pelo fato da menina ainda estar 

em contato com o abusador. Deixamos claro a nossa intenção de reabrir o 

processo, e indagamos quais seriam os procedimentos necessários. A 

assistente social orientou que um advogado teria que solicitar o 

desarquivamento do processo. 

O passo seguinte foi entrar em contato com o setor jurídico do Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), vinculado à rede de 

proteção da região do SPS.  

Recebemos as orientações e, com a participação da srª Pérola no 

planejamento das ações, realizamos o encaminhamento para o CT da região 

em que Rubi morava. O retorno do CT foi desastroso, a responsável chegou 

arrasada, descrente. A avó relatou que:  

“A conselheira “M” me chamou de mentirosa, fofoqueira, que não tinha o 

que fazer e que estava colocando problemas onde não existia”. 

Naquele momento parecia que todas as estratégias de intervenções e 

mecanismos de fortalecimento tinham sido em vão, estávamos tão 

desapontadas quanto à avó.  

Na presença da srª Pérola entramos em contato com o CT e 

conversamos com a conselheira citada acerca do encaminhamento realizado. 

Essa retrucou que não estava entendendo o teor da queixa, pois sabia que a 

avó estava inventando tudo isso. Relatamos que a situação era grave e que ela 

deveria ter entrado em contato conosco, procurado entender, antes de 
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prejudicar as intervenções realizadas. Mais ainda, deixamos claro que, diante 

da falta de credibilidade deste órgão, iríamos realizar uma denúncia no disque 

100 e posteriormente entrar com uma ação no Ministério Público a fim de 

apurar os fatos para que alguma providência fosse tomada. Realizamos duas 

denúncias no disque 100 na mesma semana na presença da srª Pérola.  

Orientamos a srª Pérola para conseguir um advogado gratuitamente que 

pudesse entrar com uma ação judicial, mas como o atendimento iria demorar 

ela preferiu buscar outras alternativas. A srª Pérola contratou um advogado 

particular que foi pago com a ajuda das amigas aposentadas da comunidade. 

Entendemos que nesse momento a avó vislumbrou uma possibilidade quando 

acessou os seus recursos em relação à ajuda e solidariedade dos amigos.   

O advogado particular da srª Pérola entrou com pedido de  

desarquivamento de processo junto ao Ministério Público e Defensoria Pública 

que determinou que o CT realizasse a visita domiciliar. Como resultado, foi 

confirmado que a criança continuava em contato com o abusador. 

Apresentamos um relatório psicossocial do atendimento de Ouro informando 

que foi abusado sexualmente pelo mesmo abusador e que este se encontra em 

atendimento psicossocial.  Munido de relatórios e fatos concretos, o juiz julgou 

procedente a queixa e expediu ordem de afastamento do abusador. 

As intervenções realizadas abriram novas possibilidades. A tomada de 

decisão junto com a responsável instrumentalizou a busca pela garantia dos 

seus direitos na área jurídica.  

Diante dos acontecimentos positivos e da evolução sobre o caso de 

Rubi, a srª Pérola passou a comparecer radiante nos atendimentos. A sua 

alegria contagiava a todos, sua força e coragem também, ela distribuía bom 

humor, palavras de esperança, em especial para as mães recém-chegadas que 

estavam contidas, com uma tristeza imensa no coração. Percebemos que ela 

havia se tornado uma colaboradora do nosso trabalho e da proteção da criança 

e adolescente. As mudanças eram visíveis, ela começou a se vestir de forma 

diferente, estava cuidando da estética e se empolgou com uma “cantada” que 

recebeu de um senhor.  
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Percebíamos nos atendimentos psicossociais, a cada semana, a 

evolução positiva do seu neto por meio da sua empolgação com as atividades, 

diálogo e socialização com os colegas. Semanalmente notávamos que a 

evolução da avó de certa forma contaminava a criança positivamente e os dois 

passavam por um processo de crescimento mútuo.  

Os anseios iniciais de falar a qualquer hora e lugar foram sendo 

compreendidos por ela. No atendimento em grupo a responsável entendeu que 

os limites impostos até aquele momento estavam ganhando outro formato, 

pois ela estava percebendo as possibilidades para enfrentar aquela situação. 

Os atendimentos individuais não foram abandonados, pois eram 

importantíssimos para continuar trabalhando as particularidades dessa 

situação.     

Em estudo de caso refletimos sobre a evolução da srª Pérola, como 

estava diferente, e como suas atitudes estavam contagiando os pais e 

responsáveis no grupo. Percebemos que ela era uma formadora de opinião e 

que tinha muito poder de persuasão a partir das mudanças ocorridas em sua 

vida, pois ela estava conseguindo enxergar novas possibilidades, planejar 

novos voos.  

Nos atendimentos em grupo ela nos agraciava quando relatava sobre a 

importância do nosso trabalho e incentivava os pais não perderem a 

esperança, pois tudo que ela queria era ter a neta com ela e isso estava 

prestes a acontecer. A srª Pérola foi um exemplo de superação para a equipe e 

para os pais que puderam acompanhá-la e aprender com ela. Decidimos que 

seria interessante lhe darmos mais autonomia nos processos grupais.  

Nos atendimentos seguintes em grupo propusemos que a srª Pérola nos 

ajudasse a desenvolver algumas oficinas para os pais e responsáveis e isso foi 

motivo de muita alegria.   

     Antes da nossa saída do SPS a srª Pérola nos procurou para 

informar que o Juiz havia permitido que sua neta ficasse com ela nos finais de 

semana e durante quinze dias nas férias da escola. Relatou que ela e a filha 

estavam se reaproximando novamente e que o abusador não estava 
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frequentando o apartamento dela, pois foi proibido de entrar no prédio. Ela 

continuava atenta, e como medida de prevenção ela contou para todos os 

seguranças, porteiros e vizinhos da filha que aquele homem era um “monstro”, 

que tinha abusado dos seus dois netos e pediu para que chamassem a polícia 

se ele aparecesse.  

A srª Pérola relatou também que entrou com um pedido de guarda da 

criança, mas que teria que aguardar a decisão do Juiz. A avó estava muito 

contente com todas as novidades positivas em sua vida.  

Em contato com o prontuário da criança verificamos que o processo da 

criança e da família evoluiu positivamente. Ouro passou de criança para 

adolescente e, juntamente com sua avó, continuaram participando das 

atividades desenvolvidas pelo SPS. Ouro continuava envolvido em suas 

atividades de lazer e esporte nos fins de semana, foi orientado sobre sexo e 

sexualidade, recebeu as informações necessárias para se proteger sobre 

qualquer situação de violência, tem um ótimo desempenho escolar, e depois de 

três anos de atendimento, recebeu alta.   

No prontuário de Ouro não consta nenhuma informação nova em relação 

ao caso da Rubi. Parece que a situação continua a mesma, ou seja, a criança 

fica a cada quinze dias na casa da avó no ano letivo e nas férias de escola 

permanece por mais tempo.  

História 2   

A srª Jade chegou ao SPS encaminhada pelo CT, com a queixa de que sua 

filha Esmeralda, de seis anos, sofreu abuso sexual perpetrado pelo seu primo 

de quinze anos. 

A Senhora Jade tem vinte cinco anos, é magra, estatura média, afro 

descendente, cabelos pretos, olhos castanhos, aparência de uma pessoa 

desconfiada e séria. 

No acolhimento a mãe relatou que, numa determinada sexta-feira foi 

levar o seu filho de quatro anos na creche e deixou a filha Esmeralda com o 
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sobrinho Diamante. Ao retornar, percebeu que seu sobrinho estava agitado e 

foi embora rapidamente.  Depois de algum tempo a filha lhe confidenciou: 

“Minha calcinha está suja de sangue. Questionei por que. Ela me disse 

que tinha coçado e por isso estava sangrando”. 

A mãe ficou muito assustada e colocou a filha para tomar banho, mas 

esta não permitiu que ela visse o machucado, chorava, e no momento em que 

foi ajudá-la a se vestir questionou:  

“Filha, o Diamante mexeu em você”? Ela não respondeu e continuou 

chorando. “Observei que ela passou o fim de semana sensível e 

choramingando, por isso pedi para meu cunhado conversar com ela”.  

A mãe relatou que o cunhado brincava com a criança enquanto 

conversava com ela, e foi dessa forma que a filha revelou para o tio: 

 “Diamante forçou para que eu namorasse com ele, não foi a primeira 

vez. A última vez foi no banheiro quando a mamãe saiu para levar meu irmão 

na escola”. 

O tio perguntou para a criança se ela queria ir ao médico e ela confirmou 

que sim.  

“O meu cunhado não me disse nada e fomos direto para a Delegacia e 

de lá para o Hospital Pérola Byington. No hospital a minha filha foi submetida 

ao exame sexológico, tomou medicação para sífilis, AIDS, colheu secreção 

vaginal para pericia, falou com a psicóloga, assistente social e tomou tantas 

medicações que acabou dizendo que estava com raiva do primo”.   

Segundo a mãe, depois de todos os processos e de a criança parecer 

mais tranquila, em casa pediu à filha para contar o que realmente tinha 

acontecido. 

“Diamante beijou a minha boca, passou a mão em mim, no meu 

bumbum, me levou para o banheiro, tirou a minha roupa, colocava e tirava o 
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dedo na minha vagina e quando ouviu a senhora chegar ele vestiu minha roupa 

e me colocou para assistir televisão”.  

Segundo a filha, o primo a ameaçou dizendo:  

“Se você contar para alguém eu não brinco, não falo mais e deixo de 

gostar de você”.  

A srª Jade nos trouxe outra informação importante, revelada pela filha. 

“Ainda ela falou que o primo fazia a mesma coisa com as duas irmãs, 

uma de cinco e a outra de três anos”.  

A mãe procurou a sua irmã, mãe do adolescente, para explicar o que 

tinha ocorrido e para avisar que o sobrinho seria intimado. A mãe de Diamante 

chorou muito e verbalizou que não acreditava nela e que não iria conversar 

com o filho sobre isso. Essa situação indicou um limite da mãe em relação à 

incredibilidade da irmã, quando disse, “sobre isso não converso com meu filho”.  

Srª Jade nos relatou que não compreendeu o comportamento do 

sobrinho. 

“Ele sempre foi um menino prestativo, brincava com as crianças, 

atencioso, educado, ele era como um filho para mim, o sobrinho que mais 

gostava”.  

A srª Jade relatou que procurou o Conselho Tutelar e falou sobre o 

ocorrido a fim de denunciar seu sobrinho e responsabilizar seus pais.  

“O Conselheiro que me atendeu pediu para que eu fizesse uma 

denúncia no disque 181, e assim o fiz”.  

 Neste momento a srª Jade apontou uma possibilidade quando buscou 

o recurso ao CT e ao mesmo tempo enfrentou um limite do próprio CT quando 

a conselheira pediu para que ela realize a denúncia de outra forma.  
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A mãe relatou, também, que após a realização dos exames a filha 

passou a apresentar comportamentos agressivos com ela, com o irmão e com 

os colegas na escola.  

“Tem se recusado a ir à escola e quando vê o primo chora muito”.  

A mãe aponta alguns limites no relacionamento com a filha quando 

afirma que está sendo muito difícil lidar com o seu comportamento. 

“Tenho perdido a paciência frequentemente e as ameaças de bater e 

colocar de castigo não tem ajudado. Até meu marido, o padrasto de Esmeralda, 

tem tido dificuldades para lidar com ela”. 

A srª Jade estava sofrendo muito com essa situação, pois acreditava na 

filha. 

“Tenho certeza que aconteceu, mas vai ser muito difícil quando for pegar 

o resultado do exame, pois essa será a confirmação concreta do que houve”.  

Refletimos neste momento sobre o sofrimento que a filha estava 

passando, pois não tinha clareza de tudo o que estava acontecendo. Também 

ressaltamos que a criança não era culpada e a família não poderia passar essa 

ideia, teria que ter paciência.   O acolhimento foi encerrado e a mãe saiu do 

SPS com uma data para o primeiro atendimento individual com a criança.  

O caso foi apresentado à equipe para sistematizar os dados 

significativos e traçar uma proposta de atendimento com a família e a criança.  

Esmeralda chegou ao primeiro atendimento acompanhada da mãe. Ela 

tem seis anos, com aspecto de ser bem cuidada. É uma criança magra, afro 

descendente, cabelo preto, comprido, liso e com cachos nas pontas, olhos 

castanhos claros, curiosa, estava bem vestida, aparentava retração, mas 

demonstrou bastante curiosidade no atendimento, principalmente ao se 

deparar com a sala lúdica.      

A mãe ressaltou que a criança continua apresentando um 

comportamento agressivo, tem dormido pouco, com o sono agitado, chorado 



54 

 

muito e que chegou a ameaçá-la com uma faca. Disse que tem conversado 

com a filha, mas que às vezes perde a paciência. 

A mãe informou que o exame de urina da filha teve alteração pela 

segunda vez e estava muito ansiosa para receber os resultados dos exames do 

Hospital Pérola Byington.  Ressaltou, ainda, que o pai de Diamante não tem 

conhecimento sobre o que aconteceu e acrescentou dizendo que teme a sua 

reação, pois, segundo ela, este fica violento quando bebe. Até aquele momento 

não tinha conhecimento se o sobrinho foi chamado para depor, e isso estava 

deixando-a ansiosa. 

 No segundo atendimento a responsável não compareceu com a criança, 

mas justificou, por contato telefônico, que tinha passado mal com a pressão 

baixa, prometendo não faltar na semana seguinte.  

Na data marcada, conforme combinado, a responsável e a criança 

compareceram. Esta relatou à psicóloga, no segundo encontro, detalhes do 

abuso sexual.   

“Ele me levou para o banheiro e fez besteiras comigo, me mostrou o seu 

pinto, colocou o pinto na minha florzinha e passou a mão em mim”.  

A criança ainda relatou que o primo abusava da prima, irmã de Diamante 

e por isso queria que ela também fosse atendida pelo SPS.  

Diante da revelação da mãe e da criança de que Diamante estava 

abusando sexualmente das irmãs, entramos em contato com o CT de 

referência para informar que estávamos atendendo Esmeralda e a srª Jade. No 

contato procuramos obter informações referentes à denúncia que a mãe tinha 

realizado. A conselheira que nos atendeu não soube informar sobre o caso, 

procedimentos e andamento de tal denúncia, mas garantiu que iria verificar e 

entraria em contato conosco.  

Na falta do retorno do CT, realizamos mais um contato. Na oportunidade 

informada de que os pais de Diamante compareceram ao CT, convocados pela 

atitude do filho em relação à prima e, provavelmente, também, às irmãs. Em 

atendimento com a Conselheira o adolescente confessou que abusou da prima, 
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mas negou que tivesse abusado das irmãs. A conselheira nos informou que 

realizou o encaminhamento das irmãs para o SPS para as providências 

cabíveis.  

Após duas faltas consecutivas entramos em contato com a responsável 

de Esmeralda para verificar o motivo da ausência nos atendimentos. A srª Jade 

nos informou que estava com dificuldades financeiras, pois ela e o esposo 

estão desempregados. Por telefone a mãe relatou que recebeu o resultado do 

exame sexológico da filha e que este tinha confirmado o abuso sexual.  Estava 

bastante emocionada, pois, mesmo sabendo que a violência havia acontecido, 

não tinha a confirmação concreta. 

“Com o resultado do exame as coisas mudam de lugar”.  

A mãe compareceu no atendimento seguinte e informou que a filha 

relatou com detalhes de como e onde foi abusada, tendo se repetido, 

provavelmente, umas cinco vezes, e que o primo também a ameaçava com 

uma faca. Ainda, que a sobrinha de três anos ficou uns dias em sua casa e, 

aproveitando a oportunidade, perguntou se o irmão havia mexido nela. A 

resposta foi positiva. 

“Sim, na periquitinha”.  

Srª Jade informou que o CT pediu que Diamante fosse afastado das 

irmãs, mas que isso ainda não havia acontecido. 

 “Ele continuou em contato com as irmãs” 

Percebe-se aqui um limite bastante significativo, pois geralmente as 

crianças vítimas de abuso sexual permanecem em contato com o abusador no 

espaço da família. Essa situação exige outras tomadas de decisões por parte 

dos cônjuges ou do Juiz, o que pode implicar medidas de proteção como 

separação, prisão e afastamento da criança do abusador, que muitas vezes 

não são cumpridas por falta de credibilidade na criança, principalmente por 

parte dos familiares, ou quando o abusador é o provedor, com impactos reais 

na situação de classe social.   
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Refletimos com a mãe de Esmeralda sobre a dificuldade financeira da 

família para arcar com a condução semanal. Diante deste limite oferecemos o 

vale transporte para os atendimentos posteriores. Informamos que a instituição 

possibilitava essa assistência, mas que não era permanente, ou seja, era uma 

forma de não interromper o atendimento. Oportunamente, encaminhamos a 

família para o CRAS solicitando inclusão nos Programas de Transferência de 

Renda (PTR).  

No atendimento seguinte a srª Jade nos informou que a professora 

passou uma advertência à sua filha por escrito. 

“Ela estava dispersa, desatenciosa, além de copiar a atividade muito 

lentamente”.  

 Ao questionarmos se a mãe havia conversado com a professora ela 

informou que não, mas que a diretora estava ciente do que tinha acontecido. 

Refletimos sobre isso, e sugerimos que ela procurasse novamente a diretora 

para uma conversa, informando sobre a advertência por escrito da professora e 

que nos avisassem, pois poderíamos se necessário, entrar em contato e 

agendar uma visita a fim de esclarecer sobre as consequências que o abuso 

sexual provoca na criança. Essa possibilidade de intervenção sempre foi 

bastante eficaz para os envolvidos, ou seja, a equipe psicossocial, a equipe 

pedagógica da escola, os pais ou responsáveis e o CT. A reunião coletiva 

possibilitava discutir os limites de relacionamento entre pais/responsáveis e 

representantes da escola, melhorava o diálogo e diminuía os conflitos entre 

escola, aluno e pais/responsáveis.  

No atendimento seguinte a srª Jade chegou ansiosa, agitada e bastante 

indignada com a impunidade e a falta de justiça, pois a audiência tinha sido 

reagendada. Nada tinha acontecido com o sobrinho, e ela disse que estava 

muito preocupada com as sobrinhas. Demonstrou indignação, também, com a 

atitude da irmã, mãe do sobrinho. Srª Jade relatou um episódio ocorrido na 

casa da irmã. 

“Diamante estava abusando da irmã mais nova, quando minha irmã 

chegou. Ele jogou a menina no chão, a criança quebrou o braço e a minha irmã 
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não a levou ao médico para não levantar suspeitas, somente enfaixou o seu 

braço em casa”. 

Questionamos como ela ficou sabendo desta situação e ela disse que a 

vizinha lhe contou. Neste momento explicamos que entendíamos a sua 

angústia, mas que também tínhamos os nossos limites, pois só poderíamos 

fazer alguma coisa a partir do momento em que a família começasse a 

frequentar o SPS. Acrescentamos que, diante desta nova situação, só 

poderíamos entrar em contato com o CT para verificarmos as possibilidades 

de intervenção.  

Orientamos que ela focasse nos cuidados com a filha, pois estava 

precisando de atenção e orientação. Ressaltamos que sua irmã também iria 

ser chamada e orientada acerca das medidas de cuidados e proteção em 

relação aos filhos, assim que a recebêssemos para o acolhimento.  

Posteriormente, em contato telefônico, a mãe relatou que estava muito 

preocupada com a filha, pois há duas semanas estava se queixando de dores, 

parecia inflamação, mas ela não permitia que a olhasse e estava irredutível 

com a não ir ao médico.  Orientamos que a mãe conversasse calmamente com 

a filha, que investigasse se algo havia acontecido na escola, que falasse sobre 

a importância de irem ao médico. Tentamos tranquilizar a mãe de que talvez 

fosse uma infecção urinaria, mas reforçamos que somente o médico poderia 

avaliar, portanto, a ida ao médico era necessária.      

   Em atendimento psicológico a criança explicou que não queria ir ao 

médico, pois não queria tomar injeção novamente. Ela estava inconformada por 

ter tomado injeção e o primo não. Disse que estava com muita coceira na 

vagina e por isso sua mãe estava preocupada, mas foi incisiva ao dizer que 

não iria ao hospital. Mesmo a psicóloga demonstrando que “cada machucado 

tem um cuidado especifico” a criança mostrou-se irredutível na possibilidade de 

retornar ao médico. Pudemos perceber que o procedimento medicamentoso 

causou um impacto negativo na criança, bem como as condições que a 

levaram ao médico.  
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Em atendimento, a mãe trouxe a preocupação de que a criança estava 

com o hábito de se tocar constantemente. Conversando com a professora 

sobre seu comportamento, esta informou que a criança estava indo ao 

banheiro com mais frequência do que o habitual. A mãe pediu para a 

professora se poderia verificar o que estava acontecendo, seguindo a criança 

até o banheiro, e ela se negou justificando que tinha muitas crianças na sala e 

não poderia acompanhar uma única ao banheiro.  

A mãe também relatou que a criança verbalizou várias vezes o desejo 

de namorar e perguntou para a tia como é que se conquista um garoto. Na sua 

avaliação, a filha tem apresentado um comportamento bastante diferente e 

curioso em relação a namoro e sexo. Orientamos que a mãe conversasse com 

a filha sobre suas curiosidades, fazendo-a entender que ela ainda é criança 

para namorar e um dia isso iria acontecer naturalmente. Procuramos junto com 

a mãe esclarecer todas as suas dúvidas, afim de que pudesse orientar a filha 

sobre essas questões.    

A srª Jade informou ainda que encontrou a filha e o filho de cinco anos 

no quarto, sem as calças, e que ficou horrorizada e quase bateu na filha. 

Questionamos se ela tinha conversado com o filho depois do que houve com a 

filha. Ela perguntou para o filho se o primo havia tocado no seu corpo e ele 

negou.  

A srª Jade parecia ansiosa e amedrontada com essas questões e de 

repente relatou timidamente: 

“Preciso contar algo que nunca contei a ninguém. Quando eu tinha dez 

anos morava com minha irmã mais velha, e quando ela saia para o trabalho o 

meu cunhado me colocava na cama, tirava minha roupa e tocava meu corpo. 

Nunca contei isso para ninguém, pois minha família jamais acreditaria, assim 

como não acreditam que meu sobrinho tenha abusado de minha filha”   

 Perguntamos se ela se recordava por quanto tempo foi vítima de 

violência.  Ela relatou que não sabia, mas que não tinha sido muito tempo, pois 

logo saiu da casa de sua irmã. Comentou que também percebeu mudanças no 

seu comportamento. 
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“Lembro que fiquei mais agressiva com as pessoas, não fugia de uma 

briga, fiquei mais brava”.  

Nesse momento a srª Jade ficou bastante emocionada. Acolhemos essa 

emoção e ponderamos que a filha tinha confiado nela e que agora ela tinha 

condições de proteger a filha, diferente do que aconteceu com ela.  

A responsável não compareceu ao atendimento seguinte, por isso 

entramos em contato. Por telefone a mãe informou que a criança tinha passado 

muito mal com febre, havia levado ao médico, mas a medicação ainda não 

tinha resultado em algum efeito, pois a criança continuava com mal estar. 

Questionamos se algo havia acontecido, e essa informou que ela tinha ido à 

casa de uma tia e, ao chegar lá, ficou frente a frente com o primo, e depois 

deste encontro começou a apresentar sintomas de febre e mal estar.  

Levantamos a possibilidade que isso poderia estar relacionado ao fato 

de ela ter visto o primo, ou seja, febre emocional, por medo de que ele pudesse 

fazer alguma coisa com ela.  

Contatamos a conselheira tutelar e informamos que recebemos uma 

denúncia de que o suposto abusador ainda continuava em contato com as 

irmãs e que a família não havia comparecido ao SPS para o acolhimento. A 

conselheira nos informou que soube, pela mãe do adolescente, que Diamante 

estava morando com o pai, mas que ira ligar a fim de obter mais informações.   

A conselheira retornou e informou que Diamante estava morando com o 

pai em outra residência e  que os pais eram separados. Relatamos que as 

informações eram contraditórias, mas que iríamos verificar essas questões com 

a família do adolescente no dia do atendimento e agendar em breve uma visita 

na residência da Esmeralda.   

No atendimento com a psicóloga a criança demonstrava bastante 

intolerância com os bonecos, agredia, jogava longe, dizia frases irritadas, 

falava que tinha raiva do menino, não se referia a ele pelo nome, e às vezes 

dizia o nome de outro primo.  



60 

 

Srª Jade comentou que estava procurando uma casa para morar, pois 

ela e seu companheiro temiam por alguma retaliação mais agressiva do 

cunhado, quando o sobrinho fosse chamado para depor.  Pretendia procurar o 

Fórum para buscar uma Defensoria Pública, mas que não tinha com quem 

deixar a filha, pois, mesmo confiando no marido, padrasto da criança, ela não 

conseguia deixá-la com ele, ambos não ficavam a vontade.  

 A mãe ficou sabendo que o sobrinho foi chamado para uma audiência, 

mas que, infelizmente, ela não podia contar com sua família para nada, nem 

mesmo quando “aquele cara abusou de mim”.  

No atendimento seguinte a srª Jade contou que houve uma festa na 

casa de uma de suas irmãs, que a filha insistiu para ir, mesmo sabendo que o 

primo estaria presente. Durante a festa o adolescente se aproximou dela e 

tentou conversar. Esmeralda se negou, chorou e pediu para voltar para casa.  

Questionamos sobre o relacionamento dos pais do Diamante. Ela relatou 

que o casal tem quatro filhos, Diamante e mais três meninas, e o 

relacionamento dos dois sempre foi conturbado, cheio de separações e 

retornos, ambos são “esquentados” e brigam com frequência.  

Na semana seguinte a srª Jade entrou em contato para nos informar que 

a criança estava fazendo as suas necessidades fisiológicas nas calças. 

Questionamos o que houve e a mãe relatou que a criança tinha visto 

novamente o primo passando na frente do portão de sua casa, e depois desse 

fato ”ficou chorosa e fez cocô na calcinha”.  

Mais uma vez conversamos com a mãe sobre o estado emocional e a 

importância de mantê-la o mais longe possível do primo, pois estava claro que, 

diante das crises apresentadas, este lhe causava sofrimento.  

Diante dos limites e dificuldades apresentados pela mãe de lidar com a 

filha, decidimos agendar uma visita domiciliar a fim conhecer as condições de 

moradia e orientá-la sobre todos os aspectos apresentados.  

A visita nos possibilitou perceber que a família residia num bairro com 

infraestrutura local, com posto de saúde, saneamento básico, próximo de 
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escolas e creche, sendo carente de espaço cultural e lazer. Esmeralda 

estudava perto de casa. A família residia numa pequena casa localizada no 

fundo de um terreno, com mais três casas no mesmo quintal. A casa era 

alugada, possuía um cômodo, ambiente que funcionava como quarto, cozinha 

e sala, sem divisória, um banheiro e um pátio que ficava de frente para a rua, 

local onde as crianças brincavam. 

A renda familiar não ultrapassava R$ 900,00 mensal. O companheiro era 

ajudante de pedreiro autônomo, única renda familiar. Srª Jade relatou que tem 

vontade de trabalhar, mas que não conseguia encontrar uma pessoa de 

confiança para cuidar dos dois filhos.  

Ao questionarmos sobre a intimidade do casal a srª Jade relatou que 

ocorria quando as crianças estavam dormindo e tomavam o máximo de 

cuidado para não acordar os filhos.  

No momento da visita a mãe reafirmou que pretendia se mudar, pois o 

sobrinho sempre passava na rua, era visto pelas crianças que brincavam no 

pátio, e isso vinha causando reações inesperadas na filha. Refletimos com a 

mãe que uma divisória poderia isolar e impedir a visão de quem passasse na 

rua e dar um pouco de segurança para a filha. Avaliamos que a visita domiciliar 

foi importante e positiva, pois possibilitou compreender melhor a dinâmica 

familiar.  

Em atendimento psicológico, a criança relatou que sentia saudades do 

primo e se justificou: 

“Sinto falta porque ele me beijava aqui”, apontando para a boca.  

A criança foi orientada sobre essa questão pela psicóloga.  

Em atendimento a srª Jade relatou que a sobrinha, irmã de Diamante,  

lhe confessou que o irmão a colocou de bumbum para cima e chupou sua 

vagina. Uma vizinha que cuida das suas sobrinhas acrescentou que a menina 

havia chegado a sua casa com marcas roxas no pescoço. Ela ficou tão irritada 

que procurou a irmã e o cunhado e contou o que soube pela sobrinha. O pai do 

menino deu-lhe uma surra.   
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Em outro atendimento individual a mãe informou que o sobrinho foi 

chamado para uma audiência, demonstrando preocupação com relação à 

decisão judicial. Tentamos confortá-la e para focar no atendimento da filha. 

Finalizamos o preenchimento do relatório sócio econômico, passamos a data 

de agendamento do preenchimento do Cadúnico para inclusão no Programa de 

Transferência de Renda (PTR) e acrescentamos que ela seria encaminhada 

para o atendimento em grupo.  

No atendimento seguinte a responsável não compareceu. Entramos em 

contato e a mãe atendeu com voz brusca: 

“Não vou voltar ao atendimento, pois vocês não têm ajudado em nada”. 

E desligou o telefone. Entramos em contato novamente para avisar 

sobre a data do agendamento do cadastro do beneficio de PTR e ela nos disse 

que não precisava do beneficio.   

A srª Jade entrou em contato uma semana depois e informou que queria 

retornar, pois sua filha insistiu. Acrescentou, ainda, que levaria a filha, mas foi 

enfática ao dizer que não queria participar do atendimento em grupo. 

Agendamos o retorno, mas a mãe não compareceu.  

Uma semana depois recebemos o telefonema da própria Esmeralda que 

queria falar com a psicóloga. A criança disse que sentia falta do atendimento e 

queria voltar, mas a mãe se recusava a comparecer ao SPS. Pedimos para que 

ela passasse o telefone para a mãe, mas esta estava no banho. Entramos em 

contato mais tarde e a mãe demonstrou rispidez e, mais uma vez, disse que 

levaria a criança, mas não participaria do atendimento em grupo. Insistimos 

para que ela retornasse, pois a criança precisava, e que conversaríamos 

pessoalmente.  

Pessoalmente falamos da nossa impressão de que ela estava resistente 

em participar do atendimento em grupo e se queria conversar a respeito. 

Prontamente a mãe retrucou dizendo que não queria se expor para o grupo. 

Orientamos que o atendimento em grupo era necessário, pois trabalhávamos 

com as temáticas do cotidiano das famílias, e ela não precisava expor sua vida 
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e os motivos que a trouxeram ao SPS. Reforçamos que ela falaria se quisesse 

e se estivesse à vontade ou confiante para falar, sem pressão. 

 Esclarecemos mais uma vez sobre todo o processo de atendimento, ou 

seja, o acolhimento, atendimento individual, em grupo, os encaminhamentos à 

rede de proteção e do relatório psicossocial que é exigido pelo juiz na obtenção 

de conhecimento do desenvolvimento do atendimento da criança e da família.  

A mãe compareceu com a criança e ambas foram direcionadas para o 

atendimento em grupo. Ao final realizamos um breve contato para saber como 

tinha sido. Mãe e filha pareciam contentes e demonstraram ter gostado.  

A partir desse momento deixamos de acompanhar o caso, pois nos 

desligamos do SPS, e este passou para outros profissionais. Pelo que consta 

em prontuário, a família continuou participando dos atendimentos com bastante 

faltas.  

A responsável e a criança compareceram aos atendimentos em grupo 

sem apresentar situações conflituosas ou novidades. O atendimento 

prosseguiu trabalhando com temáticas e oficinas voltadas às questões e 

particularidades acerca da violência que as crianças e adolescentes haviam 

sofrido e o impacto na família como: conhecendo o corpo; mitos e verdades 

sobre abuso sexual; situação de risco social; vídeos sobre diferentes temáticas; 

dinâmica de grupo etc. 

Apesar participação de ambas nos atendimentos em grupo, as faltas são 

frequente. Num desses a criança compareceu com o padrasto, pareceu 

tranquila na sua companhia, e este foi participativo no grupo.  

O Ministério Público enviou um oficio confidencial para o SPS solicitando 

leitura na presença da mãe. O documento reafirmava a importância do 

atendimento para a criança delegando à mãe a responsabilidade para 

comparecer nos atendimentos semanalmente, sob pena de ser chamada para 

uma audiência.  

O documento foi lido na presença da mãe. A srª Jade justificou as faltas 

alegando vários motivos e um deles era que se sentia indisposta na maioria 
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das vezes, mas que a filha gostava do atendimento e iria se esforçar para 

comparecer com mais frequência.   

No atendimento seguinte a srª Jade informou em atendimento individual 

que estava grávida e esta nova situação estava deixando-a mais irritada e sem 

paciência. A mãe relatou ainda que não queria engravidar novamente, que não 

sabia com quantas semanas estava, pois ainda não tinha dado início ao pré-

natal, acrescentou também que tem passado muito mal, alimentado pouco e 

tem desmaios com frequência. Foi orientada sobre a importância de fazer o 

pré-natal.   

E acrescentou:  

“Minha filha teve uma recaída, voltou a defecar nas calças e está com 

infecção urinaria e corrimento”.  

A mãe foi orientada a retornar com a criança ao médico para um 

acompanhamento pediátrico com mais rotina, já que tem apresentado sintomas 

frequentes na região pélvica.     

A família continou residindo no mesmo endereço, providenciaram uma 

divisória para isolar a visão entre o quintal e a rua, a mãe iniciou o pré-natal, 

mas como teve uma gravidez de risco, o seu companheiro  tem acompanhado 

a criança.  

Por telefone a srª Jade informou que a pena imputada ao sobrinho foi 

leve, de natureza socioeducativa, enquanto sua filha estava cheia de sequelas 

e problemas por causa dele. Segundo ela, “a justiça foi injusta”. Ponderamos 

que o adolescente sofreu as punições de acordo com a idade dele, pois era 

protegido pelo ECA, e que a equipe não tinha influência sobre as decisões do 

Juiz. Mas, ressaltamos o ponto mais importante, ou seja, que ele foi afastado 

das irmãs e da prima, e teria a oportunidade de falar sobre os motivos que o 

levaram a praticar os abusos, com a chance de entender o que fez para não 

repetir. Assim mesmo a mãe ficou indignada.  

Esmeralda continuou frequentando os atendimentos ainda que de forma 

faltante por conta da gravidez da mãe e do padrasto não poder acompanhá-la 
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todas as semanas. Em dois anos de atendimento a criança apresentou uma 

evolução positiva, apresentando um comportamento bastante amadurecido 

para a sua idade, principalmente no que diz respeito à sexualidade.  

 

Atendimento à mãe do adolescente abusador  

Depois da denúncia de abuso sexual perpetrado ao adolescente e com o 

objetivo de proteção das suas três irmãs (dois anos, três anos e sete anos), o 

CT sugeriu a proposta de verificar a situação de risco pessoal do abusador. No 

encaminhamento também foi sugerido a sua inclusão nos serviços prestados 

pelo SPS, já que este desenvolve atendimento para o abusador.  

Em acolhimento individual a mãe de Diamante relatou que tudo começou 

quando Jade, sua irmã, denunciou que o filho havia abusado sexualmente da 

sobrinha.  Logo depois o CT recebeu uma denúncia anônima de que o filho 

estava abusando das irmãs, e estas foram encaminhadas para o Hospital e 

submetidas ao exame sexológico, ainda aguardando o resultado.   

Em relação à denúncia das filhas terem sido vítimas de abuso a mãe 

relatou que nunca percebeu mudança no comportamento das meninas, e que 

elas nunca verbalizaram nada sobre isso. Alega nunca ter percebido nenhum 

comportamento diferente do filho em relação às filhas, mas reconhece que ele 

abusou da sobrinha quando sua irmã não estava em casa. Neste momento 

ponderou: 

“Se ele abusou da prima, então pode ter abusado das irmãs”.  

Mesmo considerando essa possibilidade, a mãe demonstrou muita 

dificuldade em aceitar que o filho pudesse ter abusado das irmãs. Por outro 

lado, confirmou o fato das filhas terem contado para as duas tias que o irmão 

mexeu com elas.  

Era evidente a sua preocupação com o filho e estava bastante 

emocionada com a situação. Relatou que o filho sempre tinha sido muito 
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amado pela família e que agora todos estavam indiferentes com ele e o 

tratavam com hostilidade.   

Indagamos se o filho havia sido vítima de abuso sexual e a mãe relatou 

que não, mas que nunca falou abertamente com o filho sobre sexo, 

sexualidade ou se ele foi abusado por alguém.  

A mãe declarou que a situação era muito difícil para ela e o filho, pois 

este estava muito agressivo e impaciente. Soubemos que o adolescente 

continuava morando com ela e os demais irmãos, sendo que passava o dia em 

sua casa e a noite ficava com o pai.   

A mãe foi orientada sobre o atendimento do SPS, recebeu o 

agendamento dos atendimentos iniciais das três crianças para o mesmo dia no 

intuito de a responsável vir apenas uma vez por semana e não comprometer a 

situação financeira.  

 

Atendimento ao Diamante  

O atendimento com o suposto abusador ou abusador é realizado por um 

psicólogo. Quando a equipe psicossocial consegue escutar, observar, refletir e 

enxergar juntos os limites trazidos pelo usuário e desenvolver as 

possibilidades de enfrentamento, o trabalho é desenvolvido na perspectiva 

psicossocial, caso contrário o atendimento ocorre apenas pelo aspecto 

psicológico com o auxilio pontual do Serviço Social que, geralmente, atende a 

família que o acompanha. 

O primeiro atendimento do Diamante foi realizado por uma psicóloga, 

que explicou para o adolescente o serviço, como seriam os atendimentos, suas 

atribuições e o compromisso ético.  

A psicóloga perguntou se ele sabia por que estava ali. Ele disse apenas 

que sim. Ela o acolheu e disse que se ele quisesse falar sobre isso estava ali 

para isso. No primeiro atendimento o adolescente confessou que fez sexo anal 

com a prima, pois temia que ela perdesse a virgindade, e que só havia ocorrido 



67 

 

uma única vez, quando a tia foi levar o primo na escola. Ao ser questionado o 

que o levou a agir dessa maneira, o adolescente respondeu: 

“Uma força incontrolável tomou conta do meu corpo”.  

A psicóloga questionou o que ele sentiu após ter praticado o ato. Ele 

respondeu:  

“Não senti nada”.  

A psicóloga perguntou se essa “força incontrolável” havia ocorrido em 

outro momento com outras crianças, ou se ele já havia namorado com alguma 

adolescente. 

“Nunca senti isso por ninguém, já fiquei com meninas de minha idade, 

mas nunca senti isso, minha prima foi à única”.  

O adolescente ainda acrescentou que não sente mais essa “força” e 

que, ao contrário do que as pessoas estavam dizendo, ele não havia abusado 

de suas irmãs. Confessou que estava arrependido e se pudesse voltar atrás 

não faria novamente. 

Relatou que sentia falta das irmãs e da mãe, apesar de ter um bom 

relacionamento com o pai. A psicóloga refletiu com ele sobre as consequências 

de seu ato, e que ainda teria uma audiência em que receberia uma pena por 

conta do crime cometido.   

Em estudo de caso levantamos algumas indagações a respeito do 

comportamento do adolescente durante o atendimento, ou seja, se o 

adolescente: 

Demonstrava confiança ao falar ou não? 

Tinha consciência da dimensão do que fez? 

Qual o seu conhecimento sobre sexo e sexualidade? 

Tinha conhecimento que estava protegido pelo ECA? 

Será que realmente ele não abusou das irmãs?  

Se ele fosse adulto teria consciência dos atos praticados?  



68 

 

Todas as dúvidas serviram para que a psicóloga fosse trabalhando com 

o adolescente algumas das questões discutidas no estudo de caso. A primeira 

foi sobre sexo e sexualidade, suas curiosidades sobre o assunto, além do que 

foi entendido como importante naquele momento, considerando o seu estágio 

de desenvolvimento.  

No atendimento seguinte o adolescente expressou preocupação com a 

audiência com o Juiz e a pena a ser imputada. Foi orientado para dizer a 

verdade sobre os fatos, pois esse seria um caminho para uma punição mais 

branda, e que esta seria em função da consequência dos seus atos.  

Após a audiência, o adolescente relatou que foi uma situação muito 

difícil, pois teve que contar tudo o que aconteceu. 

“Foi difícil passar por isso novamente”.  

Informou que recebeu uma pena de medida socioeducativa (prestação 

de serviço) em uma instituição e a exigência de que continuasse em 

atendimento no SPS. O juiz reforçou que se ele não cumprisse com o 

combinado seria chamado novamente.  

Na semana seguinte recebemos um telefonema da assistente social do 

CRAS Sapopemba informando que a mãe do adolescente havia sido acolhida 

numa Casa de Acolhimento Institucional Familiar, pois estava recebendo 

ameaças de morte por meio de correspondência anônima. Informou também 

que, diante desta nova situação, as crianças, irmãs do adolescente não 

poderiam comparecer para o primeiro atendimento.  

Por telefone o pai do adolescente disse que a esposa ficou apavorada 

com a correspondência e ao temer pela segurança dos filhos pediu ajuda ao 

CRAS. Diamante continua com ele e vai providenciar a sua guarda na VIJ.  

   Em atendimento, o adolescente relatou que a mãe recebeu ameaças 

da algumas pessoas da comunidade, pois ficaram sabendo do que aconteceu. 

Informou que está sendo muito “chato” tudo isso, pois o pai tem controlado a 

sua saída de casa e não pode mais visitar as suas irmãs e a mãe. A psicóloga 

perguntou o que achava, e ele respondeu:  



69 

 

“Fiz coisa errada, tenho que pagar”. 

Em outra ocasião, a psicóloga pediu para que expressasse o que mais 

tinha marcado nos atendimentos e ele respondeu: 

“Foi muito difícil falar sobre o que fiz, sinto vergonha, angústia, e 

arrependimento pelo que fiz. Me sinto um Zé Mané”  

Completou dizendo que tinha vontade de falar sobre o que fez para que 

outras pessoas o ajudassem, mas não teve coragem ainda. A psicóloga lhe 

disse que isso iria acontecer quando ele sentisse confiança para contar 

naturalmente.  

No atendimento seguinte Diamante chegou abatido e na companhia da 

avó paterna, com quem estava morando.  Relatou que a mãe havia saído da 

Casa de Acolhimento e havia recebido dinheiro para o auxilio aluguel, mas não 

alugou uma casa, foi morar na mesma que morava antes e gastou o dinheiro 

com outras coisas. Por causa disso o pai começou a discutir com ela e 

brigaram. O pai acabou agredindo a mãe e foi preso.  

O adolescente estava desesperado com o fato de o pai estar preso, 

chorou muito, disse sentir sua falta, que recebeu uma carta dele e ia visitá-lo na 

próxima semana.  

No atendimento seguinte o adolescente contou que foi visitar o pai e 

falou sobre a dificuldade de vê-lo na prisão. Conversaram sobre as 

consequências das coisas erradas, pois elas podiam ter sido mais graves do 

que supunham. Segundo a psicóloga o adolescente demonstrou maturidade ao 

tratar desses assuntos, como a sua compreensão de que o pai errou ao bater 

na mãe e a violação do direito da mulher, da criança e do adolescente.  

O adolescente continuou em atendimento individual e existia uma 

possibilidade de ser encaminhado para o atendimento em grupo, pois vinha 

apresentando um amadurecimento gradativo ao lidar com as suas dificuldades, 

além de reconhecer que precisava fazer diferente.   
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CAPITULO II 

ENTENDENDO O ABUSO SEXUAL COM CRIANÇA 

 

O abuso sexual infantil  

Entender o abuso sexual contra criança pressupõe acompanhar um 

processo de desenvolvimento e mudanças culturais e históricas que trouxeram 

novos significados para a questão da sexualidade e para essa demanda.  

A violência sexual contra crianças e adolescentes sempre se 
manifestaram em todas as classes sociais de forma articulada ao 
nível de desenvolvimento civilizatório da sociedade, relacionando-se 
com a concepção de sexualidade humana, compreensão sobre as 
relações de gênero, posição da criança e o papel das famílias no 
interior das estruturas sociais e familiares. Por isso devemos entendê-
la “em seu contexto histórico, econômico, cultural e ético”. 
(FALEIROS, 2000, p. 17).   

 Moura (2006) aponta que a violência doméstica e urbana vem 

ocorrendo de maneira crescente, um problema que atinge, em especial, 

milhares de crianças, adolescentes, idosos e mulheres. As vítimas, em sua 

maioria, são silenciadas e submetidas a algum tipo de sofrimento indescritível. 

No caso da violência doméstica, as agressões físicas e psicológicas, são as 

mais comuns. A autora acrescenta que em relação aos cuidados com bebês, 

crianças e adolescentes as mais comuns são os espancamentos, o 

abandono, a negligência e o abuso sexual.  

Segundo a Fundação Abrinq (2004), ao refletir sobre o fenômeno da 

violência doméstica, a complexidade aumenta à medida que ela é determinada 

por fatores sociais, econômicos, políticos, culturais e psicológicos. Quando 

pensamos na existência da inter-relação desses fatores, o trabalho de 

identificação e prevenção à violência doméstica se torna mais efetivo. 

De acordo com Ferrari e Vecina (2002) a violência doméstica circulava 

nas áreas policial e jurídica. A partir de discussões entre países, nas décadas 

de 60 e 70, o fenômeno da violência e da violência intrafamiliar passa a ser 

visto também pela saúde pública.  
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A saúde começou a dar mais atenção aos casos de violência, e isso 

ficou evidente quando a srª Pérola confirmou a sua desconfiança de que a neta 

estava sendo abusada, e imediatamente a levou ao posto de saúde.  

 “No posto de saúde fui submetida a uma bateria de perguntas pelo 

médico. Diante das minhas respostas e das condições da criança, o médico 

informou que havia indícios de que minha neta estava sendo abusada 

sexualmente e me encaminharam para a Delegacia”. 

Minayo e Ramos (apud FERRARI e VECINA 2002) apontam que, no 

Brasil, somente na década de 80 a violência doméstica entrou com maior vigor 

na agenda dos debates no campo programático da saúde, e se consolidou no 

final dos anos 90, quando ganhou visibilidade no espaço público. Com o 

crescimento quantitativo dos índices, o Estado passou a ser pressionado a 

desenvolver estratégias de enfrentamento, e essas conquistas acabaram 

influenciando a vida das pessoas.  

Segundo Paulino (2005, p. 19).  

Há muito, questões familiares deixaram de ser meramente da ordem 
do privado, tornando-se de interesse público a resolução de conflitos 
que envolvam questões de gênero, ou seja, a construção social de 
papéis atribuídos segundo o sexo e de violência doméstica, 
especialmente, contra a mulher e contra crianças e adolescentes, 
incluindo-se, naturalmente, o abuso sexual. 

O abuso sexual é considerado um tipo de violência doméstica. O abuso 

sexual com criança é uma violência perpetrada por um adulto, que geralmente 

ocorre no espaço da vida privada e é uma violação de direito, além de ser uma 

violência que causa danos psicológicos significativos. 

Esse aspecto se objetiva quando a srª Pérola relatou que aquele 

“monstro” com quem a sua filha vivia machucou a sua netinha. O sofrimento se 

repetiu quando o neto confessou que foi abusado sexualmente pelo mesmo 

abusador.  As lembranças desagradáveis ressurgiram, e a avó se desesperou 

a ponto de querer fazer justiça com as próprias mãos.  
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O abuso sexual não se trata de opção, consentimento, escolha, e não 

está associado, necessariamente, ao uso da força física, mas pode estar 

associado a outros tipos de violência, como a psicológica. 

[…] abuso sexual consiste no uso de uma criança para fins de 
gratificação sexual de um adulto ou adolescente cinco anos mais 
velho, criança imatura em seu desenvolvimento e incapaz de 
compreender o que se passa, a ponto de poder dar o seu 
consentimento informado. O consentimento informado está vinculado 
à capacidade ou à incapacidade do indivíduo para tomar decisões de 
forma voluntária, correspondendo – direta ou indiretamente - ao grau 
de desenvolvimento psicológico e moral da pessoa. A autonomia 
ocorre quando o indivíduo reconhece as regras, que são mutuamente 
consentidas, as respeita e tem a noção de que podem ser alteradas. 
(FURNISS, 1993, p.10). 

Para Faiman, (2004, p.102) 

Abuso sexual é todo relacionamento interpessoal no qual a 
sexualidade é veiculada sem o consentimento válido de uma das 
pessoas envolvidas. Quando se verifica a presença de violência 
física, o reconhecimento do abuso pode ser mais claro, pela 
objetividade dos fatos que indicam que o abusador fez uso de força 
para vencer a resistência imposta pela vítima.  

O abuso sexual caracteriza-se como uma situação de abuso de poder, 

ou abuso de confiança entre o abusador e o abusado, na qual a criança ou o 

adolescente é usado para gratificação sexual de um adulto, induzido ou forçado 

a práticas sexuais, que inclui o “voyeurismo”12, carícias, e manipulação da 

genitália, mama ou ânus.  

Segundo Lerner e Vázquez (2011, p. 74):  

O abuso é uma das formas de violência sexual caracterizada por ter 
como objeto crianças e adolescentes, ou seja, sujeitos de direitos, 
imaturos sexualmente e que necessitam de proteção especial por 
parte da sociedade. Pode envolver práticas diversas do contato 
genital, tais como carícias, beijos, exposição à pornografia ou a 
situações sexualizadas. A incidência apresenta distribuição 
homogênea por gênero, raça, classe social e idade.  

                                                           
12 A prática do voyeurismo manifesta-se de várias formas, embora uma das suas características chave é 

que o indivíduo não interage com a pessoa que está sendo observada. Em vez disso, observa-a a uma 

distância relativa, geralmente escondido, com o auxílio de binóculos, câmeras, etc., o que servirá de 

estímulo para a masturbação, durante ou após a observação. Também, o voyeurismo pode ser uma 

prática que consiste num indivíduo conseguir obter prazer sexual através da observação de outra 

pessoa que  pode estar envolvida em ato sexual, nua, ou com roupas íntimas.  

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%B3culo
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Masturba%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prazer_sexual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento_sexual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nudez
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roupa_interior
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O abuso sexual tende a se agravar com o tempo, pois, como é 

oportunizado pela privacidade do privado, repõe-se no cotidiano da intimidade, 

protegido pela família, pelo abusador e pela própria vitima, embora de forma 

não-consciente.  

As crianças têm as fragilidades da própria idade e dependem dos 

adultos, pessoas da família que são responsáveis pela proteção, amor, 

amparo, educação, alimentação, socialização agregando valores éticos e 

morais e um desenvolvimento saudável. Falar sobre abuso sexual é 

desconcertante e aviltante quando se escuta uma criança revelar essa 

tragédia, pois deflagra a vulnerabilidade em que vive, na situação de 

desproteção e risco pessoal e social, colocada pelos adultos, seus próprios 

familiares que deveriam protegê-la. 

As razões e fatores que levam adultos cometerem violência contra 

criança são sempre questionáveis. No entanto, uma breve aproximação da 

história da infância percebe-se que essa trajetória foi marcada por muita falta 

de proteção. As crianças sempre foram tratadas sem valor, abandonadas, 

maltratadas, ou seja, sempre sofreram vários tipos de violência como: sexual, 

física, psicológica, negligência e abandono no espaço da vida privada.  

Felizmente o abuso sexual com criança vem ganhando visibilidade, 

obrigando o Estado a tratá-lo como uma questão pública que merece ser 

analisado e enfrentado cuidadosamente, pois somente assim podemos 

conseguir quebrar o pacto do silêncio que existe no espaço da vida privada e 

acoberta as situações de violência. 

A maioria dos casos de abuso sexual com criança acontece no âmbito 

familiar e sem a violência física, pois está camuflado nas relações de proteção. 

Geralmente o abuso sexual instala-se por meio de uma relação de afeto, 

confiança, pela linguagem do amor e da sedução, e é protegido pelas 

relações de afeto e confiabilidade entre os membros da família. As crianças 

são as maiores vítimas de tais situações.  
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Para Lerner e Vázquez (2011) abuso sexual com criança é uma 

violência crônica, pois: 

 Acomete mais frequentemente as crianças; 

 O agressor é próximo à criança, em geral está dentro do núcleo 

familiar; 

 Os atos sexuais aumentam de intensidade com o passar do tempo; 

 Está frequentemente associado com sedução, gerando na criança o 

sentimento de culpa.  

Muitos autores vêm desenvolvendo teorias baseadas em histórias de 

vidas construídas com base na violência perpetrada pelas pessoas que as 

crianças confiam e amam. Histórias de sofrimento que se prolongam, se 

naturalizam, repetem, e se reproduzem.  

Essa atitude é percebida na fala da mãe de Diamante, quinze anos, 

abusador da prima Esmeralda, seis anos. No momento em que a mãe de 

Esmeralda procurou a mãe de Diamante para relatar o que aconteceu essa 

ficou chocada, mas afirmou “não acreditar” e que não conversaria com o filho 

sobre o assunto.   

O abuso sexual ainda tem o poder de atravessar gerações, pois ele é 

transgeracional, isto é, repete-se nas gerações, o que contribui para a 

naturalização e banalização do abuso. É também recorrente, pois, geralmente, 

há mais de uma pessoa abusada na rede familiar. 

Isso fica evidente nas duas histórias de vida: na primeira história, temos 

duas crianças abusadas sexualmente pelo mesmo abusador, e na segunda 

história, temos uma mãe que foi abusada na infância, sua filha abusada aos 

seis anos pelo primo e suas sobrinhas abusadas pelo irmão. Com isso 

percebemos um comportamento que se repete de forma interligada ou não, 

pensada ou não, consciente ou não, mas que forma uma rede geracional de 

abuso que desencadeia consequências graves para a saúde das vítimas.    
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Consequências do abuso sexual  

O abuso sexual é um trauma que a criança carrega por toda sua vida. 

Tentar esquecer é lembrar, lembrar causa sofrimento, angústia, ira, vergonha, 

irritabilidade, pois o fato de ser obrigada a despir-se, a deitar-se com alguém, a 

manipular os órgãos genitais do outro no momento em que não quer, não 

entender e, por estar sendo subjugada, é uma situação, no mínimo, 

desconfortável que provoca sentimentos variados e traumas imprevisíveis.   

Isso ocorreu no caso de Ouro, nove anos, quando a srª Pérola relatou 

que a criança retornou para casa muito silencioso.  

“Quando eu perguntei como foi a festa ele falou que tinha sido legal, não 

contou detalhes, não falou dos doces, das brincadeiras, das músicas, voltou 

diferente, calado”.  

O abuso sexual foi tão chocante e invasivo que o prazer da degustação, 

das brincadeiras, das atividades prediletas numa festa, perdeu o 

encantamento, foi esquecido, não tinha sido importante a partir daquele 

episódio de violência.   

Esse sofrimento fica evidente quando os pais e responsáveis estão 

atentos às atitudes diferentes do dia-a-dia das crianças. Por exemplo, quando a 

srª Jade, mãe de Esmeralda, seis anos, relatou: 

 “Observei que ela passou o fim de semana sensível e choramingando, 

por isso pedi para meu cunhado conversar com ela”.  

O abuso sexual deixa nas crianças e adolescentes sequelas difíceis de 

serem esquecidas. As consequências do abuso sexual variam de caso para 

caso, ou seja, depende do período em que a criança foi abusada. A idade, a 

sequência, o grau de ligação com o abusador, o ambiente em que ocorreu,o 

envolvimento emocional da criança com o abusador, o impacto da revelação, a 

credibilidade ou não da sua fala, o procedimento médico, policial, social, 

psicológico e jurídico influenciam no cotidiano da criança.  
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Acredita-se que um dos primeiros sentimentos das crianças e 

adolescentes vítimas de abuso sexual que ocorre, após a revelação ou até 

mesmo durante o ato abusivo, é a culpa. A culpa nada mais é senão o medo de 

revelar a situação do abuso. O medo ocorre porque os adultos nem sempre 

dão a devida credibilidade para que as crianças falem sobre os seus 

sentimentos e acontecimentos diários. Geralmente os assuntos das crianças 

são tratados com menor importância.  

 Nas histórias relatadas esse aspecto não está presente. Tanto a srª 

Pérola, como a srª Jade estavam atentas às crianças e lhes deram 

credibilidades. A srª Jade ouviu da filha:  

“Minha calcinha está suja de sangue”.  

Quando a mãe questionou o motivo, a criança respondeu que “tinha coçado e 

por isso estava sangrando”.  A mãe ficou muito assustada e colocou a filha 

para tomar banho, mas que esta não permitiu que ela visse o machucado 

chorava e no momento em que foi ajudá-la a se vestir questionou:  

“Filha, o Diamante mexeu em você”? Ela não respondeu e continuou chorando. 

 Como a criança não contou o que tinha acontecido, a srª Jade buscou 

outro recurso. Procurou o cunhado, que tinha mais jeito para conversar com a 

filha, e esta acabou revelando que tinha sido abusada pelo primo adolescente. 

Quando a criança não é levada a sério no momento da revelação o 

sentimento de culpa ganha lugar de destaque na sua vida, seja por achar que 

permitiu ou que é a causadora daquela situação. Se a situação de abuso 

ocorreu diversas vezes, instalando um hábito, e posteriormente desencadeou 

sensações agradáveis de prazer, à criança se culpa por tais sentimentos 

quando passa a compreender que estava envolvida em uma relação ilícita. 

Muitas adolescentes vítimas de abuso sexual se sentem culpadas por terem 

tido prazer sexual com o pai, padrasto ou qualquer pessoa da família que é 

próxima.  

Essas sensações e sentimentos variados provocam uma confusão na 

cabeça da criança, pois geralmente eles não compreendem o que está 
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acontecendo, não entendem porque o seu pai, padrasto, tio, avó, irmão ou 

primo os obrigaram fazer determinadas coisas, a passar por tal 

constrangimento.  

O aspecto psicológico de sentir-se culpado está ligado ao aspecto 
relacional da participação e resulta no fato de que a pessoa que 
cometeu o abuso e a criança estão igualmente envolvidas no abuso 
em termos interacionais. A distinção entre o aspecto legal e 
psicológico de culpa significa que apenas o progenitor pode ser 
considerado culpado. Mas a pessoa que cometeu o abuso e a criança 
podem sentir-se igualmente culpados, como uma expressão dos 
eventos psicológicos que se derivam da experiência na interação 
abusiva. (FURNISS, 1993, p.35). 

 A revelação é sempre momento de muita angústia para as vítimas de 

abuso sexual, o emocional fica visivelmente abalado e provoca sensações 

diversas na mente e corpo da vítima.   

Uma defesa inconsciente da criança pode levá-lo a estados alterados 
de consciência para desligar-se da dor ou para dissociar-se de seu 
corpo, como se estivesse olhando à distância para a criança que está 
sofrendo o abuso. (FURNISS, 1993, p.35). 

Esse estado de consciência se torna muitas vezes uma autodefesa, pois 

a criança pode fingir que não é com ela que a violência está ocorrendo. Assim, 

cria um distanciamento e consegue sobreviver por mais tempo com o abuso 

sofrido, mas isso tem consequências sérias e pode perdurar pela vida afora. 

Geralmente as vítimas desenvolvem distúrbios de personalidade e traumas 

emocionais duráveis e ou permanentes.  

Muitos sintomas são desenvolvidos durante a ocorrência do abuso 

sexual, ou seja, antes da revelação e após a revelação. Esses sintomas são 

diferentes em cada criança, mas apresentam muitas semelhanças no decorrer 

da continuidade ou não do abuso sexual.  

A fala da Esmeralda, de seis anos, traduz perfeitamente o trauma e 

consequência que o abuso sexual pode provocar numa criança. Ela relatou à 

psicóloga que não desejava ir ao médico, pois iria toma injeção novamente, 

inclusive indignada pelo fato de que ela teve que tomar injeção, mas o primo 

não. Mesmo diante da preocupação da mãe e do desconforto de muita coceira 

na vagina, ela foi incisiva ao dizer que não iria ao hospital. A psicóloga 

procurou mostrar que cada machucado tem um cuidado específico, mas a 
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criança mostrou-se irredutível ao pensar em retornar ao médico. Isso significou 

que o procedimento medicamentoso causou um impacto negativo na criança, 

mas precisamoo levar em consideração os fatores que a levaram ao médico. 

Diante das pesquisas realizadas percebemos que estudiosos da área de 

violência sexual contra criança e adolescente têm apontado às consequências 

de várias ordem que o abuso sexual provoca na população infanto-juvenil.    

Zavaschi (1991, p. 136) aponta os seguintes sintomas:  

[…] automutilação e tentativa de suicídio, adição a drogas, 

depressão, isolacionismo, despersonalização, isolamento afetivo, 

hipocondria, timidez, distúrbio de conduta (roubo, fuga de casa, 

mentiras), impulsividade e agressão sexual , assim como é frequente 

a presença de síndromes dissociativas, transtornos severos de 

personalidade e transtorno de estresse pós-traumático. 

Para Gabel, (1997, p. 23) são comuns também:  

[…] pesadelos, medos, angústias, anomalias no comportamento 

sexual, masturbação excessiva, objetos introduzidos na vagina e 

ânus, comportamento de sedução, pedido de estimulação sexual, 

conhecimento da sexualidade adulto inadaptado para sua idade.  

 Furniss, 1993; Gabel, 1997; Zavaschi,1991 apontam mais alguns 

sintomas: 

 Distúrbios afetivos e de conduta.  

 Distúrbios alimentares (anorexia, bulimia, obesidade). 

 Pesadelos frequentes, padrões de sono perturbados, medo do escuro, 

suores, gritos ou agitação noturna. 

 Regressão a comportamentos infantis, tais como choro excessivo, 

enurese, chupar dedos. 

 Roupas rasgadas ou manchadas de sangue. 

 Hemorragia vaginal ou retal, dor ao urinar ou cólicas intestinais, genitais 

com prurido ou inchados ou secreção vaginal, evidência de infecções 

genitais, sêmen na boca, nos genitais e na roupa. 

 Interesse ou conhecimento súbito não usual sobre questões sexuais 

(isto incluiria expressar gestos sexuais não usuais para sua idade; 
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brincadeiras sexuais persistentes com amigos, brinquedos, animais, ou 

quando se masturba compulsivamente). 

 Medo ou aversão a uma certa pessoa.  

 Medo exacerbado ao ficar só. 

 Súbito comportamento agressivo, raiva extremada. 

 Dores e problemas físicos, tais como erupção na pele, vômitos e dores 

de cabeça sem qualquer explicação médica. 

 Depressão crônica, psicoses, tentativa de suicídio e ideias suicidas e 

homicidas. 

 Inabilidade para lidar com as necessidades sexuais (compulsão 

autoerótica). 

 Poucas relações com colegas ou companheiros. 

 Evasão escolar, dificuldade de aprendizagem. 

 Uso de drogas, álcool e outras substâncias tóxicas. 

 Doenças sexualmente transmissíveis (infecção urinária crônica). 

 Identidade feminina afetada. 

 Homossexualidade (sem outra explicação). 

 Abuso de crianças menores. 

 Fugas do lar (residência familiar). 

  Distúrbios de delinquência ou práticas de delitos (adolescentes 

infratores). 

Esses sintomas ficam evidentes nas duas histórias. No caso de Ouro, 

sete anos, quando não conseguiu revelar para a avó o que aconteceu, apenas 

demonstrando tristeza e apatia. 

No caso da Esmeralda quando essa chorou ao ver o primo e somatizou 

sintomas inesperados, como febre, incontinência, etc. A srª Jade informou que 

a filha tinha passado muito mal com febre, havia levado ao médico, mas a 

medicação ainda não tinha desenvolvido nem um efeito, pois continuava com 

mal estar. A criança tinha ido à casa de uma tia e ao chegar lá ela ficou frente a 

frente com o primo e depois deste encontro começou apresentar sintomas de 

febre e mal estar. Sem falar nas consequências reais, como doenças 

sexualmente transmissíveis. Por exemplo, quando a srª Jade relatou que a 
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criança estava com o hábito de se tocar, ou que estava indo ao banheiro com 

mais frequência na escola, com coceira na vagina.  

Dessa forma percebemos que o abuso sexual é uma violência cruel que 

provoca mudanças negativas na vida das crianças que marcam para sempre 

vidas que ainda se encontram em processo de desenvolvimento de identidade. 

É importante ampliarmos o nosso conhecimento para que tenhamos 

consciência de que a violência provoca consequências graves na vida das 

crianças, comprometendo seu desenvolvimento saudável e natural.  

 

O abuso sexual como uma violência intrafamiliar 

Entender a violência intrafamiliar implica na compreensão sócio histórica 

do indivíduo e da família. As mudanças ocorridas na estrutura familiar, no 

entorno das relações nos espaços público e privado, remetem às 

transformações, de ordem social e política, ocorridas na contemporaneidade.  

O conceito de família vem sofrendo alterações ao longo de sua inserção 

sócio histórica. Os autores consultados apontam que, desde o final do século 

XVIII, a família vem sendo considerada uma instituição sagrada, formada a 

partir do casamento, o que fortaleceu a hegemonia do modelo nuclear burguês. 

Os valores transmitidos por esse modelo de família tem por finalidade a 

submissão dos indivíduos por meio da cultura do patriarcado, e da divisão 

sexual do trabalho.  

Para Szymanski (2004, p.17) nunca houve um momento no mundo em 

que as famílias fossem de um determinado jeito. É um “mito” achar que houve 

um tempo em que todo mundo vivia como um único tipo de família.  

A família sempre foi à diversidade que é hoje, porque os seres 
humanos sempre foram sujeitos inquietos. Nós sempre fomos assim, 
nós sempre buscamos novas formas de relação. Estabeleceram-se 
núcleos, sociedades, culturas. Havia arranjos sociais para as 
diferentes formas de família, até que este modelo há alguns séculos, 
se estabeleceu como modelo hegemônico. 
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Mioto (1997) aponta que a consanguinidade sempre foi considerada a 

base principal para o assentamento dos vínculos afetivos, ou seja, aquela 

composta por pai, mãe e filhos, mas hoje já se admite outras configurações. 

Para a autora a família pode ser definida como um núcleo de pessoas que 

convivem em um determinado lugar, durante um lapso de tempo, que se 

encontra unido ou não por laços de consanguinidade. 

Para Sierra (2012, p.32) a família é o grupo social doméstico que torna a 

vida possível através da capacidade de reproduzir a cultura e o valor “guarda a 

promessa de proteção, integridade física e moral das crianças e adolescentes”.  

Segundo a autora (ibid), mesmo que a família moderna tenha passado 

por um processo de “desencantamento”, deixando de ser identificada como 

sagrada, continua sendo um espaço onde “os sentimentos, a intimidade e a 

reciprocidade” entre os seus membros se estabelecem como base no 

comportamento familiar. Neste processo os filhos esperam que os pais tenham 

um determinado comportamento em razão do papel e lugar que a família 

exerce.  

Para Romanelli (1995, p. 75): 

O modelo de família nuclear tem como atributos básicos: uma 
estrutura hierarquizada no interior da qual o marido/pai exerce 
autoridade e poder sobre a esposa e aos filhos; a divisão sexual do 
trabalho bastante rígida, que separa tarefas e atribuições masculinas 
e femininas; o tipo de vínculo afetivo existe entre os cônjuges e entre 
esses e a prole, sendo que neste último caso há maior proximidade 
entre mãe e filhos; o controle da sexualidade e a dupla moral sexual 
[...]. Essa diferença no relacionamento entre os filhos e seus pais e 
suas mães era compatível com o modelo hegemônico de família 
nuclear que atribuía ao pai à condição de provedor financeiro do 
consumo doméstico e a mãe a responsabilidade pela socialização da 
prole e pela doação do afeto.  

Complementando, Toledo (2007) pontua que a família 

contemporânea é representada como um “refúgio em um mundo sem 

coração”13 em decorrência da falsa cisão entre o público e o privado. Como 

refúgio, a família permite ser o espaço das relações afetivas intensas, 

legitimadas pelo amor incondicional, base ideológica da família nuclear 

burguesa.  

                                                           
13

 Esta é uma expressão retirada do título do livro de LASH, C., 1991. 
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A família nuclear burguesa caracteriza-se por um conjunto de valores 
que são o amor entre os cônjuges, a maternidade, o cultivo da mãe 
como um ser especial e o pai como responsável pelo bem-estar e 
educação dos filhos, a presença do amor pelas crianças e a 
compreensão delas como seres em formação e necessitados nas 
suas dificuldades de crescimento, de amor e de compreensão dos 
pais. Seria ainda próprio dessa situação o distanciamento cada vez 
maior da família em relação à sociedade circundante, 
circunscrevendo-se, dessa maneira, uma área doméstica privada em 
oposição à área pública; esta última é sentida pela família como 
sendo cada vez mais hostil e estranha, e não digna de confiança. 
(D’INCAO, 1989, p.10). 

O modelo de família nuclear burguesa, portanto, pressupõe:  

 Hierarquia nas relações de poder que se estabelece entre adultos 

e crianças, homem e  mulher. 

 Divisão sexual do trabalho, sendo o homem como provedor e a 

mulher como cuidadora. 

 A socialização da prole e doação dos afetos. 

 A cisão entre o público e o privado. 

Na ideologia burguesa o privado é o reduto do refúgio, um espaço 

inviolável e protegido em sua privacidade. Pressupõe o espaço por excelência 

da proteção dos mais fracos, principalmente da violência característica do 

mundo externo ao convívio familiar. No entanto, o espaço da vida privada e a 

convivência familiar tem sido ao longo da história, o cenário de violação de 

direitos, pois a ocorre nesse espaço a violência nas suas mais distintas 

manifestações. 

Segundo Lessa (2012, p. 27), esse cenário é antigo,  

A exploração do homem pelo homem se instaura e a concorrência 
passa a predominar na vida social, não mais é possível que a criação 
e a educação das crianças, que a preparação dos alimentos e da 
moradia, etc permaneçam como atividades coletivas. Terão de 
serem, agora, atividades privadas, que se destacam da vida social 
(tal como o indivíduo, agora, também passa a ter uma vida privada 
que se destaca de sua vida coletiva). É assim que a família se 
descola do coletivo e se constitui em núcleo privado: essa nova forma 
de organização de família é a família monogâmica ou família nuclear.  

É oportuna uma incursão no processo de construção da cisão entre o 

público e o privado pela dimensão histórica. Para Prost (1995) o espaço da 

vida privada não é uma realidade natural, mas sim uma realidade histórica, 
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constituída por diversas maneiras e sociedades determinadas. Para ele não 

existe uma vida privada de limites definidos, mas um recorte variável sobre as 

atividades humanas entre as esferas privadas e públicas.  

Compreende-se que o espaço da vida privada não vive sem o espaço da 

vida pública, e também ao contrário. É uma relação dialética em que ambos se 

complementam historicamente e, neste processo, tanto também se opõem. 

Até o fim do século XIX havia uma distinção não muito clara entre 

espaço privado e espaço público. No entanto, estava bem definido o modelo 

nuclear burguês. Apesar de haver um espaço de transição entre o espaço da 

vida privada e o espaço da vida pública, o trabalho passava por um momento 

de crescimento, mudança e evolução no mundo e na vida das famílias.   

A população formada pela classe trabalhadora se restringia ao espaço 

da vida privada, pois a relação destes com a vida pública eram mediadas pelo 

trabalho. O trabalho, por sua vez, era desenvolvido nos espaços privados, nos 

lares das famílias com todos os membros envolvidos: mulheres, homens, 

crianças, adolescentes e jovens com cargas horárias exaustivas. 

Nesse contexto não havia uma distinção entre particular e público, 

ambas demonstravam claramente que a relação interior e exterior era igual, os 

cômodos eram pequenos, todos dormiam juntos, não havia separação. A 

noção de intimidade praticamente não existia.  

Percebe-se que a divisão entre vida privada e vida pública está 

protegida por uma “parede”. Essa separação é evidenciada a partir da saída do 

trabalho da esfera do espaço doméstico. A partir desse momento o trabalho é 

deslocado do espaço doméstico, determinado pelas normas do coletivo, o que 

significa contratos de trabalho e cargas horárias definidas com hora de entrada 

e saída dos espaços de trabalho. 

 A família, de certa forma, perde a legitimidade de trabalhadores 

domésticos. Isso não significa que as famílias deixaram de realizar seus 

trabalhos sobre o espaço da vida doméstica, ao contrário, muitos ainda 

desenvolvem atividades no espaço doméstico, mesmo em situação precária.  
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A situação dos operários em domicílio é muito diversificada. De modo 
geral são extremamente mal remunerados, e ganham menos do que 
os operários de fábrica. Precisavam trabalhar desde o amanhecer até 
altas horas da noite para sobreviver de maneira miserável. (PROST, 
1995, p.22). 

 A situação de pobreza em torno da vida dos operários e tecelões da 

época aumentavam a cada dia no espaço da vida privada. Acordar cedo, ter 

habilidade para desenvolver o trabalho já não mais servia para suprir o 

sustento da família, enquanto que no espaço da vida pública as relações e 

mudança no mundo do trabalho cresciam a todo vapor. Importante ressaltar 

que esse processo de desenvolvimento econômico também crescia na zona 

rural com os pequenos produtores e também na zona urbana com os 

comerciantes.  

Segundo Prost (1995, p.19): 

A maior diferenciação entre o privado e o público no conjunto da 
sociedade modifica tanto a vida pública quanto a vida privada. Ambas 
já não se desenvolvem da mesma maneira, nem segundo as mesmas 
regras. Enquanto suas fronteiras se deslocam e se definem com 
maior precisão, simultaneamente sua substância se transforma.  

Isso significa que os espaços da vida privada e da vida pública não têm 

o mesmo sentido, ou seja, são separados por traços distintos e semelhantes. 

Distintos porque os lares têm representações simbólicas através do espaço 

físico, dos costumes, hábitos, culturas entre outros. E semelhantes, porque as 

questões de limites e dificuldades familiares estão localizadas em qualquer lar. 

Significa também entender a complexidade da vida privada a partir de como 

que se constituiu na relação com o coletivo, e ao mesmo tempo como se (re) 

organizou no espaço da vida privada. Neste contexto ocorre a falsa cisão em 

relação aos espaços.  

Para Ariès (apud SIERRA, 2012) a família foi deixando de ser uma 

unidade econômica para se torna um “lugar de refúgio”, lugar de afinidade em 

que os sentimentos ganham expressão entre o casal e os filhos. O espaço da 

vida privada nos lares populares do século XVIII, XIX e início do século XX não 

se tinha a noção de intimidade, pois as pessoas viviam em cômodos pequenos 

onde tudo estava às claras. Neste espaço nada fugia do controle já que era 
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impossível esconder qualquer coisa morando em ambientes tão pequenos, ou 

seja, tudo ocorria sobre os olhos de todos.   

As pequenas empresas familiares perderam lugar para o 

desenvolvimento social, os trabalhadores domésticos foram capturados pelos 

benefícios gerados, pelos salários permanentes e pelo tempo de serviço, a 

atividade pública se separou da vida privada, ambas se tornaram autônomas 

(PROST, 1995). O surgimento de novos equipamentos foi inevitável: a escola, 

a creche, o hospital, os comércios e outros. Logo, esses espaços começaram a 

adotar atribuições da vida privada nos espaços sociais do trabalho, e isso ficou 

associado à falsa cisão citada anteriormente14.  

Para Prost (1995) o espaço doméstico se constituiu por meio do 

ambiente da família nuclear, enquanto o público se autonomizou. Nesta 

perspectiva o Estado institui um tipo novo de poder, ou seja, o controle da 

família através do orçamento e dos problemas considerados críticos, deixando 

a família sob sua tutela. O Estado delimitou as suas atribuições e tornou a 

separação entre o público e privado ainda mais claro.  

O autor aponta que enquanto as tarefas domésticas e profissionais eram 

desenvolvidas no seio da família sobre o universo da vida privada, a divisão 

sexual do trabalho não era vista como uma desigualdade ou sujeição. O autor 

acrescenta ainda que homens e mulheres trabalhavam frente a frente de 

maneira exaustiva e nem por isso as tarefas eram desvalorizadas.   

Isso se deve ao fato de a diversidade familiar depender dos aspectos 

culturais, sociais e históricos. Significa também que cada época representa um 

processo de desenvolvimento que determina uma dada forma de organização 

familiar diretamente relacionada ao processo de produção e reprodução do 

trabalho. Para Engels (1984, p.54-55) esse processo vai além da subsistência, 

                                                           
14

 O filme “Tempos Modernos”, com Charles Chaplin, apresenta de forma brilhante esta passagem do 
início do século XX, na época da Revolução Industrial, onde a produção artesanal foi substituída pela 
produção em série, criando um contexto para a aplicação das primeiras Teorias da Administração. O 
filme aborda criticamente o taylorismo. Essa é uma perfeita análise sobre a época.     
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pois determina o desenvolvimento das forças produtivas, as relações sociais a 

continuação da espécie15. 

A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a 
mulher para a procriação dos filhos [...] O primeiro antagonismo de 
classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do 
antagonismo entre homem e mulher na monogamia; e a primeira 
opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo 
masculino. A monogamia foi um grande progresso histórico, mas, ao 
mesmo tempo, iniciou, juntamente com a escravidão e as riquezas 
privadas, aquele período, que dura até nossos dias, no qual cada 
progresso é simultaneamente um retrocesso relativo, e o bem-estar e 
o desenvolvimento de uns se verificam a custa da dor e da repressão 
de outros. É a forma celular da sociedade civilizada [...]. (ENGELS, 
1984, p.54-55). 

Pensar em família pressupõe entender este contexto de 

desenvolvimento humano, fenômeno histórico e social, compreender que a 

família se transforma na história e, portanto, a história transforma o sentido do 

humano.  

Observando esse processo histórico percebe-se que tais situações são 

evidenciadas no contexto da contemporaneidade. Quando realizamos uma 

visita domiciliar de uma família em situação de vulnerabilidade percebemos que 

esta vive situações semelhantes às das famílias do século passado, ou seja, 

encontramos famílias numerosas vivendo em pequenos cômodos e em 

situação de precariedade onde a intimidade nem sempre é levada em 

consideração.  

Nesse sentido observamos que a segunda história traz elementos 

concretos para essa análise, pois, em visita domiciliar, foi percebido que a 

família composta por quatro pessoas residia em uma casa alugada com 

apenas um cômodo, ambiente que funcionava como quarto, cozinha e sala, 

sem divisória e um banheiro.  

O espaço da vida privada independentemente da classe social se limita 

ao espaço da família. Geralmente este espaço está cercado por contradições, 

segredos, do dito pelo não dito, dos assuntos subentendidos, das simbologias 

                                                           
15

 Engels (1984), ao colocar a continuação da espécie ao lado da produção dos meios de subsistência, 

analisa como o modo de produção material determina o desenvolvimento da sociedade e das 

instituições sociais.  
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familiares, dos medos, tabus, hábitos desenvolvidos ao longo da história 

familiar que vão sendo reproduzidos de geração para geração, e situações e 

sentimentos que provocam aproximações ou distanciamentos entre esses 

membros.    

O espaço da vida privada, o espaço doméstico da família, ganha 

prioridade afetiva sobre o espaço da vida pública. A vida doméstica de certa 

forma acaba conquistando a oportunidade de sair do espaço do privado para 

viverem outras relações e acessos no espaço da vida pública. Isso significa 

que a família ganha autonomia e a possibilidade de se transformar.   

Essas transformações, segundo Prost (1995), tem vínculo direto com a 

divisão do poder no território doméstico sobre a relação entre o homem e 

mulher.  A divisão dos papeis masculino e feminino acaba priorizando a mulher 

no espaço da vida privada e o homem no espaço da vida pública. Enquanto as 

mulheres eram submetidas aos afazeres e responsabilidades domésticas, os 

homens viviam no espaço da vida pública as relações profissionais, políticas e 

sociais. O nascimento de uma criança no núcleo familiar geralmente já implica 

uma diferença. O sexo masculino ou feminino caracteriza uma situação que 

não é natural. O gênero determina como cada um deve ser educado no âmbito 

familiar e de que forma cada um deve se comportar no espaço privado e no 

espaço público. 

Neste contexto fica claro que o espaço da vida privada é um lugar onde 

o poder tem forte influência sobre as pessoas pois marca relações familiares 

onde os adultos tem plenos poderes sobre seus filhos e os homens sobre suas 

esposas. No caso das crianças, elas estão diretamente submetidas aos 

adultos, pela sua condição de fragilidade e necessidade de proteção.  

Para Toledo (2007) a família contemporânea ganhou status de agente 

de proteção social, passando a ter uma importância cada vez maior na 

socialização e proteção dos seus membros. No espaço da intimidade, a família 

ficou responsável pela produção e reposição dos afetos, aparentemente não 

disponíveis no mundo perverso e cruel do trabalho. 
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O privado é o espaço de mediação das relações assimétricas de poder 

entre adultos e crianças, pela divisão sexual do trabalho, pela palavra e pela 

ação. Contraditoriamente o privado favorece um ambiente tanto para a 

proteção quanto para a violência (des-proteção). A violência doméstica 

favorecida pelo espaço do privado é institucionalizada, pois é protegida pelo 

privado, que não dá visibilidade, e a privação do privado é a violência não vista, 

mas garantida pelas instituições sociais.  

O lar geralmente é visto como o espaço da proteção, do acolhimento, do 

afeto enfim, lugar para onde queremos retornar depois de um dia exaustivo. No 

entanto, nem sempre o espaço da vida privada é preenchido por sentimentos 

agradáveis e positivos, pois neste espaço também ocorrem os sentimentos 

mais desagradáveis como: o medo, o segredo, a desproteção, tanto de um 

adulto com o outro (mulher e idoso), como de um adulto com uma criança ou 

adolescente.  

Neste contexto, quando as famílias, por algum motivo, não conseguem 

oferecer aos seus membros as mesmas condições que o modelo nuclear 

burguês propõe, ou seja, um lar, escolarização, assistência à saúde, segurança 

e alimentação, em geral são chamadas de “desestruturadas”. As famílias 

chamadas “desestruturadas” passam a ser consideradas responsáveis pelos 

“problemas” instalados no espaço da vida privada que ganham visibilidade na 

vida social como, por exemplo: a violência, a miséria, o desemprego, e outros. 

Para Szymanski (1992) não existe famílias desestruturadas, porque 

qualquer estrutura que ofereça condições de sobrevivência física, social e 

psicológica para as crianças, jovens e idosos, não faz diferença se a estrutura 

é nuclear ou não. A família nuclear burguesa foi adotada como modelar e 

ideologicamente correta, sendo exaltada pela mídia, igreja e organizações 

como a família estruturada, organizada e desejável, e “esse modelo de família 

passou a ser considerada a família idealizada ou pensada”. (SZYMANSKI, 

1992, p.18) 

Segundo a autora, quando as pessoas dizem que precisamos ver o que 

fazer com as novas formas de família, para ela isso significa uma nova 
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inversão do problema, pois precisamos pensar em como lidar com as 

diferenças que sempre existiram no espaço da vida privada. As divergências se 

instalam exatamente neste ponto, pois é preciso mexer em “costumes, valores, 

instituições e leis” (SZYMANSKI, 2004, p.17). A autora aponta, ainda, que ao 

olharmos as famílias neste foco, estamos considerando-as como um grupo 

social, com direito de acessar os serviços de apoio social. Dessa forma 

estamos legitimando novas estruturas de ser família e de viver família, e  

evitamos o preconceito por não permitimos que tais pessoas pensem que suas 

vidas valem menos ou que são cidadãos de segunda classe.  

Compartilhamos da ideia da autora, pois no cotidiano profissional 

lidamos com diferentes desafios apontados pelas famílias, que muitas vezes 

são apresentados aos profissionais como novos, mas, ao escutamos as 

famílias, percebemos elas convivem com as mesmas questões há muito tempo 

ou uma vida inteira.  

Mioto (1997, p.124) ressalta que:  

Quando a família não consegue encontrar soluções para os seus 
problemas, elas buscam em primeiro momento contê-los e controlar 
seus efeitos destrutivos. À medida que as famílias não encontram 
recursos para a solução desses problemas o aparecimento de 
condutas impulsivas é inevitável, autodestrutivas, por meio de bodes 
expiatórios internos ou externos a elas.  

Apesar do modelo de família nuclear ainda ser legitimado e até utilizado 

como base normativa nas ações profissionais, esse não se configura na 

realidade. As famílias criaram novos arranjos e novas possibilidades de manejo 

das situações, com base na dinâmica do cotidiano vivido pelos seus membros. 

No entanto, Szymanski (1992, p.27) analisando as famílias que vivem nas 

periferias de São Paulo, aponta que quando as famílias falavam, elas sempre 

faziam comparações entre a sua família vivida com a pensada, e “essa parecia 

ser a certa, a boa, a desejável” enquanto a família que se vivia era a diferente.  

Segundo Mioto (1997, p.118), diante da diversidade, não dá para falar 

sobre família, hoje temos que falar sobre FAMÍLIAS, pois o uso do plural é 

para abarcar dentro da composição familiar a diversidade dos arranjos 

familiares existentes na sociedade brasileira.  
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A família brasileira hoje apresenta mudanças significativas em todos 

os segmentos da população, mudanças essas decorrentes do 

processo de modernização da sociedade na segunda metade do 

século XX. (MIOTO, 1997, p.118).  

O grupo familiar se modificou com o passar do tempo, as famílias foram 

se configurando e formando uma composição por meio da diversidade de 

pessoas que moram num mesmo ambiente, com vínculos de consanguinidade 

ou não. Portanto, significa nova forma de pensar a família, novas configurações 

para velhos problemas que se apresentam com uma nova roupagem. Por isso 

parece que estamos lidando com questões novas, mas muitos autores têm 

apontado que as questões e problemas apresentados pelas famílias sempre 

fizeram parte da vida familiar, o que nos leva a crer que tais desafios ou 

situações complexas só não foram apresentados porque estiveram 

resguardados pela intimidade da vida privada.  

O abuso sexual ocorre, na sua maioria, dentro do espaço de intimidade da 

criança, ou seja, em sua casa. Geralmente a criança é vitimizada pelos seus 

pais biológicos, adotivos, padrastos, namorados da mãe, por mães, madrastas, 

tios, tias, primos e irmãos mais velhos, de forma camuflada e protegida pelo 

privado, lugar onde as crianças e os adolescentes deveriam ser protegidos. 

 

O abuso sexual protegido pelo pacto do segredo 

O segredo no espaço da vida privada ocorre como um fio condutor no 

espaço da intimidade da vida familiar. O segredo nem sempre é verbalizado, 

muito menos percebido, pois ele está guardado na não-consciência das 

pessoas, lugar que não ultrapassa os limites do conhecido e, portanto, não 

deixa vestígios claros. São segredos que não escapam das paredes familiares, 

mas que deixam profundas sequelas psicológicas.  

O que afinal vem a ser um segredo? O que isso significa? Porque as 

pessoas tomam decisões que acabam protegendo o abusador e favorecendo a 

impunidade, em nome do segredo?  
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Segundo Prost (1995, p.180), a palavra segredo aparece no século XV 

oriunda do latim que significa “separar por parte”. O autor acrescenta que o 

segredo é definido como um saber oculto a outrem, que envolve três temas 

principais: 

 o saber: que pode incluir elementos do psiquismo, ou seja, 

questões ligadas ao pensamento como: desejo e sentimento;  

 a dissimulação desse saber como, por exemplo: a recusa da 

comunicação, o silêncio e a mentira;  

 a relação com o outro que se organiza a partir dessa 

dissimulação. Esse tema muitas vezes pode estar relacionado 

ao poder que um exerce sobre o outro, neste caso quase sempre 

são papeis secretos.  

Prost (1995, p.180) acrescenta, também, que o secreto tem uma 

conotação forte e acobertada pelo espaço do privado, por uma época e pela 

família. Geralmente existem duas conotações em relação ao secreto: significa 

dizer que existe o violador, aquele que “penetra num segredo” e aquele que 

revela, ou seja, o que “rompe com o ciclo secreto”. 

  O autor, ao se referir ao violador, aquele que “penetra num segredo” 

aponta uma “conotação sexual”, isso significa que a vida sexual é individual e 

íntima, portanto, quando uma pessoa é forçada a viver uma situação de 

violência sexual ela é condenada a viver numa solidão e sofrer na escuridão. O 

autor aponta que “o segredo absoluto fica na consciência do indivíduo”, que, 

portanto, escapa da “investigação”. Acrescenta também que “o segredo é 

ambíguo”, quem conhece um segredo “sofre numa rede de cumplicidade, ou 

seja, designa tanto do absoluto não dito quanto a certo tipo de comunicação 

entre iniciados”. (PROST, 1995, p.180).         

Guardar um segredo tem importância fundamental para a reprodução do 

abuso sexual, pois nos bastidores estão envolvidos outros sentimentos como: 

medo, tabu, desejo, sedução, amor; entre outros.  Os segredos se confrontam 

com os papeis exercidos no cotidiano da vida privada como uma relação de 
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poder entre pais, mães, filhos, irmãos, tios, avós, primos e sobrinhos. Essa 

relação geralmente ocorre do maior para com o menor, do mais velho para com 

o mais novo, do mais forte para com o mais fraco, além disso, está envolto 

sobre uma rede de cumplicidade, que pode ser familiar, institucional e ou 

comunitária.  

Nas duas histórias o segredo e a revelação têm significados 

importantíssimos, pois as crianças (Esmeralda, Rubi, Ouro e Jade) envolvidas 

na situação de abuso sexual foram ameaçadas pelos seus abusadores (tio, 

primo, padrasto, cunhado) de morte e de corte de vínculo (não falar, não 

brincar, não ser amigo).  

 Viver em família nem sempre é uma relação tranquila e prazerosa. O 

espaço da vida privada costuma proporcionar situações inusitadas, eventos de 

alegrias e de muitas tristezas, e às vezes a relação familiar parece 

insustentável, pois a intolerância, a angústia, a vergonha e o medo estão 

presentes o tempo inteiro.  

O medo e a sensação de angústia ocorrem mesmo quando não se quer 

sentir ou pensar. Esses sentimentos parecem ter vida própria, apropriam-se da 

consciência humana e quanto mais se esforça para esquecer mais se lembra. 

Os sentimentos estão vinculados às relações da vida privada e isso significa 

que as pessoas vivem situações sociais, culturais, econômicas e psicológicas 

que provocam medo e que muitas vezes estão associadas ao segredo. 

O medo é um sentimento desenvolvido nas relações sociais. No entanto, 

é no espaço da vida privada que ele ganha visibilidade, pois na maioria das 

vezes o medo está associado ao exercício do poder ou à força da crenças 

religiosas, superstições e outros. 

O nosso cotidiano é repleto de segredos e medos. Temos medo do fim 

da humanidade, de nos frustrarmos, de maremotos, de vulcões, de sermos 

assaltados. Temos medo da morte, da vida, de nós mesmos, de perder tudo, 

do escuro, do desconhecido, do novo, do pai, do preconceito, do isolamento, 

do desprezo, do esquecimento, do envelhecimento, da mãe, da humilhação, do 
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patrão, do desemprego, do monstro, da alma penada, da doença, da 

insegurança, por fim temos medo de sentir medo.  

O sentimento do medo também está presente no espaço da pública, faz 

parte de um contexto que vem se intensificando conforme o desenvolvimento 

humano, do crescimento econômico, da desigualdade social, da insegurança 

diante da violência urbana, e porque não dizer, da barbárie que vivenciamos 

cotidianamente. 

No enfrentamento do abuso sexual a revelação dos segredos se torna 

peça importantíssima, pois tem permitido o fenômeno da violência ganhar cada 

vez mais visibilidade no espaço da vida pública, e, com isso, novas estratégias 

de enfrentamento emergem como possibilidades.  

Pela condição de dependência, a criança deposita no adulto uma 

confiança de que este sempre sabe o que é melhor para ela. Muitas vezes, é 

essa confiança que sustenta a relação do abusador com a criança, mas 

também pode trazer à tona o abuso. Ou seja, a confiança que uma criança 

pode ou não depositar nos pais e responsáveis para falar sobre uma situação 

de violência e romper com o pacto do silêncio e do segredo. Esse complô é 

rompido quando a criança confia e fala.  

Sempre que as crianças fazem coisas que desagradam os adultos, no 

sentido de desobediência ou do desrespeito, geralmente estes solicitam que 

contem o que aconteceu e o porquê de tal atitude.  

Foi o que ocorreu com Ouro, quando a sua avó percebeu que algo tinha 

acontecido:  

“Ele estava triste, por isso pedi que ele falasse. Conta para a vovó confia 

na vovó, vou proteger você”.  

Isso também ficou evidente quando a mãe de Esmeralda, seis anos, 

depois de todos os procedimentos da denúncia e exame sexológico, já em 

casa, pergunta para a filha o que realmente aconteceu:  

“Pedi para que ela confiasse em mim”.  
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Outro fator importante que merece ressalva é a negação do fato 

ocorrido, ou seja, quando a pessoa que a criança confiou para contar seu 

segredo não dá crédito ao seu relato.  

A srª Pérola percebeu que sua filha não deu crédito ao que aconteceu 

com sua netinha, o que redobrou a sua indignação:  

“Sinto vergonha de pensar que a minha filha foi cúmplice dessa 

barbaridade”.  

Ao perceber que ninguém se importa com seus assuntos, a criança se 

sente desprotegida. Isso a leva a entender que “criança mente e adulto sempre 

fala a verdade”.  

O voto de confiança é fundamental para que as crianças continuem 

revelando seus segredos, mas este pode apresentar ambiguidades. A mãe diz 

“pode confiar em mim, sou sua mãe”, mas, em seguida, ela questiona: 

“realmente tudo isso aconteceu? Conta-me o que realmente aconteceu”. Ou 

seja, a mãe pede para a criança confiar, mas dá a entender que não acredita 

nela ou no que relatou, fica uma dúvida, e na maioria dos casos as crianças 

percebem essa falta de credibilidade.  

 Nesse sentido tivemos a oportunidade de acompanhar uma família em 

que a mãe não acreditou no que a filha relatou, colocou-a em uma casa de 

Acolhimento Institucional e permaneceu com o abusador em sua residência e 

com os dois filhos menores.  

Infelizmente, fatores como a ameaça de castigo, separação dos pais, 

morte de um membro da família, o desamor do abusador, prisão do abusador, 

privações financeiras entre outras, fazem com que muitas crianças omitam e 

mintam sobre a situação de violência, contribuindo para o complô do silêncio e 

do segredo.   
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Abuso sexual como uma expressão da questão social 

Iamamoto (2010) conceitua a questão social como o conjunto das 

expressões da desigualdade social da sociedade capitalista, em que a 

produção social é mais coletiva e o trabalho tornam-se mais amplamente 

social, porém o fruto desse trabalho torna-se privado, monopolizado por uma 

pequena parcela da sociedade.  

A questão social, seu aparecimento, diz respeito diretamente à 
generalização do trabalho livre numa sociedade em que a escravidão 
marca profundamente seu passado recente. Trabalho livre que se 
generaliza em circunstâncias históricas nas quais a separação entre 
homens e meios de produção se dá em grande medida fora dos 
limites da formação econômica social brasileira. (IAMAMOTO, 1982, 
p. 125) 

Para a autora, sendo a questão social produto da desigualdade, é 

também da rebeldia, pois envolve sujeitos que vivenciam as desigualdades e a 

ela resistem e se opõem. 

Para Wanderley (2004, p.9):  

[....] a questão social é fruto das desigualdades e injustiça que se 

estruturam na realidade do continente, ocupacionada pelas profundas 
assimetrias nas relações sociais em todos os níveis e dimensões, 
expressas, principalmente, pela concentração de poder e de riqueza 
em certos setores e classes sociais, e pela pobreza e opressão de 
outros setores e classes, que foram e continuam sendo a maioria 
populacional. 

Segundo Ianni (1991) a questão social aparente no Brasil é produto da 

sociedade de mercado, inerente à ordem social burguesa. A questão social é 

constituinte de um processo histórico que tem suas raízes, ainda que de forma 

latente, em tempos remotos, e se expressam nas lutas sociais por melhores 

condições de vida e de trabalho. O autor compreende a questão social como 

sinônimo das lutas contra os antagonismos e as desigualdades sociais, como 

um produto da relação capital-trabalho.  

Ianni (1991) esclarece que a questão social recebeu muitas 

denominações no pensamento social brasileiro: desemprego, subemprego, 

pauperismo, marginalidade, periferia, pobreza, miséria, menor abandonado, 

mortalidade infantil, desamparo, ignorância, analfabetismo, agitação, baderna, 

violência, caos, subversão. O que comprova a elasticidade na interpretação, 



96 

 

mas na verdade trata-se de expressões ou interfaces da única, ou mesma 

questão social. 

Essa ideia fica clara quando Castel (1998) pontua que a crise dos anos 

70 se manifestou pelo agravamento do problema do emprego, do aumento do 

desemprego e da precariedade, regida pelas novas existências tecnológica e 

econômica da evolução do capitalismo moderno, processo irreversível e cada 

vez mais acelerado.   

As transformações nos métodos de produção ocorrem 
simultaneamente a uma série de mudanças, na criação de novas 
formas de trabalho, na contratação da mão de obra, nos níveis de 
desemprego, na organização dos trabalhadores, nas negociações 
coletivas, nos níveis de pobreza e crescimento das desigualdades 
sociais, retraimento dos direitos sociais, desregulamentação das 
condições de trabalho, entre outras. (PASTORINI. 2004. p, 31). 

Segundo Telles (1998), a pobreza é uma face do descarte da mão de obra 

barata, que faz parte da expansão capitalista. Expansão esta que cria uma 

população sobrante, gente que se tornou não empregável, parcela crescente 

de trabalhadores que não encontra um lugar reconhecido na sociedade, gente 

que transita à margem do trabalho e das formas de troca socialmente 

reconhecidas. Essas transformações marcaram fortemente a vida do espaço 

privado, atingindo as famílias mais pobres. A desigualdade social acabou 

penalizando as famílias e as crianças e os adolescentes foram os mais 

prejudicados.     

As expressões da questão social têm uma dimensão ampla, complexa, 

contraditória, histórica com conflitos bem estruturados e que, portanto, 

merecem ser compreendidas dentro das suas especificidades.  

Para Iamamoto (2010. p287): 

as desigualdades sociais condensadas na pobreza afetam as 
condições materiais e subjetivas de vida, os vínculos sociais, as 
formas de pertencimento, a moralidade e dignidade dos sujeitos que 
passam a enfrentar a violência social, da qual aquelas desigualdades 
são portadoras.  

Sem dúvida, as expressões da questão social têm relação direta com a 

intensificação das dificuldades familiares na reprodução da vida social, 

atreladas ao processo acelerado do desenvolvimento do capitalismo. Há muito 
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tempo a família perdeu a possibilidade de ser o espaço do refúgio e da 

proteção, sendo que as famílias pobres são as maiores vítimas das mazelas 

provocadas pela desigualdade social. 

A desigualdade constituída historicamente na sociedade tem fortes 

implicações no modo de vida das pessoas e é um retrato contínuo dos dias de 

hoje.  O cotidiano das famílias é reflexo dessa sociedade complexa, repleto de 

adversidades e marcado por diferentes tipos de violência. Porém, nem sempre 

o abuso sexual está associado às estratégias de sobrevivência, ainda que as 

pesquisas tenham apontado nos últimos anos um crescimento alarmante em 

relação ao número de crianças e adolescentes vítimas de violência, 

especialmente nas regiões mais vulneráveis, o que significa uma possibilidade 

de imbricar o abuso sexual à situação de classe social.  

Se considerarmos que a violência é uma expressão ou manifestação da 

questão social, subentende-se que existe uma negação do princípio da 

democracia. O que temos constatado é a existência de uma política técnica de 

eficácia e excludente, onde a ideia do Estado é de pouco para muitos, 

defendendo os interesses e criando privilégios para uma classe social, a 

burguesa. Essa direção social implica na má distribuição de renda e na 

desigualdade social, oportunizando as diversas manifestações da violência no 

processo de reprodução da vida social.  

A lógica do Estado significa desmistificar a ideia da democracia com 

relação aos direitos civis, como a igualdade e liberdade, negando a ideia do 

cidadão como sujeito de direitos, de forma que tais direitos não existam ou não 

estão sendo garantidos. Nesse caso, a dinâmica societária anuncia a 

necessidade dos cidadãos lutar por seus direitos, embora a luta efetiva 

dependa da mobilização de amplos setores da sociedade.  

Importante ressaltar que não é de responsabilidade somente das 

famílias proteger e prover a subsistência dos seus membros. O Estado também 

tem papel importante e fundamental neste processo, pois a partir do momento 

em que não oferece as condições para que as famílias vivam com dignidade 

muitas acabam perdendo o controle e entrando num labirinto que parece não 

ter saída.  
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É exatamente neste contexto que a família vive, expressando um 

movimento dialético e contraditório entre o indivíduo e seu meio social, aqui 

contemplado o espaço da família, da vida privada.   

  Essas relações familiares estão em constantes transformações, e as 

ações dos membros mudam conforme suas necessidades, dificuldades 

econômicas e aflições, que transitam do espaço da vida privada para o espaço 

da vida pública, influenciadas pelas profundas mudanças sociais, econômicas, 

culturais, políticas e éticas. 

As questões antes inerentes à família ganharam visibilidade pública e 

ficaram mais evidentes, passaram a ser vistas como violação de direitos, o que 

significa que apontam para uma urgência no seu enfrentamento. Este assunto 

será tratado no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

CAPITULO III 

O LUGAR DO ENFRENTAMENTO DO ABUSO SEXUAL NA POLÍTICA DE 

ASSISTENCIA SOCIAL 

 

O abuso sexual como uma violação de direitos 

Alguns pesquisadores definem a violência sexual praticada contra a 

criança e o adolescente como uma violência contra os direitos humanos 

fundamentais:  

[...] prefiro trabalhar com a noção de direitos humanos, que, pelo 
menos, varia por subestruturas, de classe para classe, de raça para 
raça, de gênero para gênero [...] Parece que o conceito de violência 
não encontra um lugar ontológico, por isso é impossível definir 
violência, enquanto os direitos humanos encontram esse lugar [...]. 
(SAFFIOTI,19977, p. 19). 

Para Leal, 

[...] o conceito sobre violência sexual requer análise de categorias 
objetivamente histórica, normativa e ética. Assim, violência sexual se 
define como violação de direitos provocados no processo de 
desenvolvimento da criança e do adolescente. (LEAL, 2001, p. 12). 

A violência sexual (abuso e exploração sexual comercial) é entendida 

como violação dos direitos humanos de crianças e de adolescentes por que 

fere a sua integridade, principalmente quando consideramos o fato de que não 

estão preparadas para trocas afetivo-sexuais devido à sua condição particular 

em relação ao estágio de desenvolvimento físico, emocional, afetivo e sexual.  

Para Faleiros (2000, p. 20), todas as formas de violência sexual podem 

ser consideradas abusivas e violentas. Essa situação é entendida quando o 

adulto ultrapassa os limites, seja: 

[...] de direitos humanos, legais, de poder, de papéis, de regras 
sociais e familiares e de tabus, do nível de desenvolvimento da 
vítima, do que esta sabe, compreende, pode consentir e fazer.  

 

Neste sentido, considera-se, também, violação aos direitos sexuais e 

humanos, pois se trata de relações estabelecidas com base na vontade e no 

desejo do adulto sobre a criança ou o adolescente, constituídas de forma 
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abusivas, permeadas pelo uso e abuso do poder (econômico, geracional, de 

gênero e etc.) e sujeição. São, portanto, relações demarcadas pela assimetria. 

Segundo alguns autores a violência sexual ocorre em todos os lugares e 

em qualquer classe social. Sua singularidade está pautada no convívio e nas 

relações pessoais no espaço do privado, na intimidade desse espaço, na 

maioria das vezes, perpetrada por um adulto, por meio do uso e abuso do 

poder.  Desse modo, reafirmamos que o espaço do privado é um lugar de risco, 

cenário ideal para produção e reprodução das relações pessoais íntimas, das 

ações de afeto e desafeto, espaço onde as diferenças se evidenciam. 

Diante das leituras realizadas sobre o tema foi possível perceber que a 

violação dos diretos humanos das crianças e adolescentes começa nos 

núcleos familiares, entretanto, as famílias também vivem em estado de 

abandono. Neste contexto Guerra (1998, p.38) aponta que:  

[...] as profundas desigualdades sociais em que vivemos têm reflexos 
diretos na condição de vida da nossa infância e adolescência, pois as 
crianças foram e têm sido grandes vítimas, que a infância é vítima da 
violência estrutural, característica de sociedade marcada pela 
dominação de classes e por profundas desigualdades na distribuição 
das riquezas.  

Resta indagar como vivem as pessoas cotidianamente no espaço da vida 

privada, sem a garantia de direitos tão fundamentais, diante de uma realidade 

de precariedade, discriminação, exploração e violência. A partir destas 

ponderações, consideramos que seja relevante pensarmos a relação dialética 

entre violação e garantia de direitos. A questão nos remete ao pressuposto de 

que a garantia dos direitos é uma responsabilidade do Estado e deve estar 

amparada pelo legislativo e prevista nos programas do executivo.  

 

O marco legal de garantia dos direitos da criança e do adolescente 

Rizzini, Faleiros e Piotti (2009) trouxeram uma contribuição importante 

quando mergulham no tempo e na história resgatando fontes documentais da 

infância e juventude, sob o recorte da assistência pública e privada no Brasil, 

com o objetivo de compreender como as crianças eram vistas e tratadas, 
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desde a formação da população indígena. Apropriadamente, o livro16 trás uma 

análise sobre o marco legal da infância aproximando os pontos mais 

importantes do processo histórico de proteção à criança e as estratégias de 

intervenção do Estado por meio das políticas públicas no Brasil.  

A primeira aproximação que os autores realizam é sobre o âmbito da 

infância pobre, ou seja, crianças e adolescentes que permanecem até hoje à 

margem da sociedade.  

O direito da infância ficou por muito tempo atrelado aos direitos dos seus 

pais. A noção de direito somente incluía as crianças que tivessem nascido no 

seio do casamento constituído sobre a benção da igreja católica. Caso 

contrário, as que nasciam fora do casamento religioso não eram reconhecidas 

nem tinham as mesmas garantias dos filhos nascidos no casamento, eram 

tratadas como bastarda e submetidas a uma infância cercada por preconceitos 

e discriminações. 

As crianças viviam hierarquizadas ao mundo dos adultos, tentando ser 

vistas e reconhecidas e, no convívio, acabavam se submetendo aos caprichos 

e formas de punição dos adultos. Os professores e as escolas usavam 

medidas corretivas violentas sob a aprovação dos pais.  

Os mesmos autores vão apontando que as crianças passaram por 

muitas mãos, mãos que ignoraram a infância e mãos que as exaltaram.  

Para fins desta pesquisa, centramos as reflexões sobre o marco legal 

em dois momentos: o Código do Menor de 1979 e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) de 1990.  

 Código do Menor de 1979 - menor em situação irregular 

O Código do Menor de 197917 surgiu em um período em que a infância 

foi marcada pela mortalidade infantil, maus tratos, miséria, fome, abandono, 

                                                           
16

 “Arte de governar crianças” (2009), organizado por Rizzini, Faleiros e Piotti. 

17
 O Código de Menores foi promulgado em 10 outubro de 1979 (Lei n.6.697) que adota expressamente 

a “doutrina da situação irregular, em que os menores são sujeitos de direito quando se encontrarem em 
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entre outros.  Neste período foi visível a desigualdade social e miséria que 

levou mais crianças ao trabalho infantil e ao abandono por parte de seus 

familiares. A crise econômica se intensificou e colocou as famílias mais pobres 

em situação desfavorável, de violência e outras situações de risco pessoal e 

social.  

Os Códigos de Menores de 1927 e de 1979 se assentaram na premissa 

de que os mais pobres tinham um comportamento desviante e certa tendência 

natural à desordem, logo, não podendo se adaptar a vida em sociedade. 

Encerram, portanto, uma perspectiva ideológica discriminatória, associando a 

pobreza à delinquência.  

O Código de Menores de 1979 define como situação irregular o estado 

de privações e condições essenciais de sobrevivência como: saúde, por ação 

ou omissão dos pais e responsáveis ao permitirem que crianças fossem vítimas 

de maus tratos, exploração e ou atividades que fugiam dos bons costumes. 

Isso era entendido como desvio de conduta, logo merecia a intervenção sobre 

a autoria da infração penal.  

Situação irregular foi entendida e tratada como sinônimo de 

delinquência, sob a intervenção direta do juizado de menores. Neste aspecto 

a medida cabível sob o ponto de vista do judiciário, em comum acordo com o 

Estado, era a medida socioeducativa, como uma solução da esfera pública 

aos problemas vinculados à população infanto-juvenil. Importante não 

esquecer que esse tratamento era direcionado exclusivamente para a 

população pobre e miserável, situação que atingia a maioria das famílias.  

Diante destas questões, Estado passou a intervir na vida familiar de 

forma drástica, dando ao Juiz o poder de decidir o melhor para a criança. Essa 

ação era baseada na punição, na moral e na vigilância, exatamente ao que 

                                                                                                                                                                          
estado de patologia social, definida legalmente pelo Juiz Allyrio Cavallieri em 1984.” (RIZZINI, FALEIROS E 

PIOTTI, 2009. p.70). 
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ocorria nas instituições como a Fundação para o Bem-Estar do Menor 

(FEBEM) muito bem retratada no filme “O contador de histórias18”.    

 ECA - Crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. 

Na década de 1980 surgiu um novo quadro e a noção de irregularidade 

começou a ser questionada a partir do momento em que os “problemas” da 

infância e da adolescência começaram a se intensificar, ganhando visibilidade 

no espaço da vida pública. As estatísticas mostravam que a pobreza e a 

miséria cresciam de forma alarmante.   

Esse processo de avanço substantivo é fruto dos movimentos sociais, 

principalmente em relação à defesa dos direitos de cidadania para a população 

infanto-juvenil. Mioto (2003) aponta que a tematização das relações entre 

família e violência teve como porta de entrada a intensa mobilização da 

sociedade civil, especialmente pelo movimento feminista na década de 70 e do 

movimento em torno da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes na 

década de 80, que geraram conquistas significativas no Brasil.  

O movimento feminista centrou as denúncias em três pontos. O primeiro 

o combate à violência contra a mulher, o segundo pelo aumento das conquistas 

relacionadas aos direitos reprodutivos e sexualidade, e o terceiro pela 

crescente participação da mulher nas atividades produtivas, além da 

visibilidade nas instituições de trabalho. Com a proliferação do movimento 

feminista novos grupos assumiram outras bandeiras como a luta por direitos 

específicos de crianças e adolescentes, mas também por direitos universais.  

Os anos 80 e início dos anos 90 foram marcados por reivindicações, 

crises e manifestações sociais exigindo respostas do Estado no enfrentamento 

da violência contra mulher, criança e adolescente.  

                                                           
18

 O filme conta a história de um menino chamado Roberto, nascido nos anos 1970, em Belo Horizonte, 
caçula de dez irmãos de uma família pobre. Aos seis anos de idade Roberto Carlos Ramos foi ‘escolhido’ 
pela mãe para ser interno em uma instituição oficial que, segundo a propaganda da TV, preparava 
crianças para serem ‘médicos, advogados, engenheiros’. A mãe acreditando que seria o melhor para o 
seu filho, entregou Roberto na FEBEM achando que lá ele teria um futuro melhor, estudaria, e se 
tornaria um profissional bem sucedido, mas acabou se tornando um fugitivo da instituição e autor de 
vários crimes. Sofreu com o abandono e a violência, incluindo estupro.  
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As organizações e participações populares se envolveram na luta por 

garantia de direitos, sob o comando dos movimentos sociais que defendiam 

as crianças e adolescentes em situação de pobreza e “marginalização social”. 

Essa nova fase colocou em xeque as intervenções desenvolvidas até o 

momento pelo Estado e passou a exigir novas estratégias de intervenção para 

atender esse público de maneira eficaz, de acordo com o novo 

posicionamento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos.  

Os movimentos sociais em favor da criança e do adolescente 

conseguiram avançar no discurso de proteção através dos anos 80, mas, no 

entanto, a primeira conquista foi demarcada na Constituição Federal de 1988. 

De acordo com o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes (PNEVSCA, 2006) a CF/88 foi considerada um marco 

legal que provocou mudanças significativas. Antes desta Constituinte a criança 

era tratada como objeto, dentro de “visão higienista e correcional”. Após a 

CF/88 a ideia foi substituir o assistencialismo por garantia de exigibilidade, e a 

criança conquistou o direito de ser atendida como sujeito de direito.  

Da Constituição Federal de 1988 (CF/88) destacamos o artigo 22719, 

que insere a garantia de direitos para a criança e adolescente, propondo que é 

dever da família, da sociedade e do Estado proteger, assegurar e garantir 

com absoluta prioridade os direitos desta população sobre qualquer forma de 

violação destes direitos.   

Rizzini, Faleiros e Piotti (2009) apontam que o artigo 277 está dividido 

em três fases extremamente importantes:  

 a primeira diz respeito ao direito de assegurar com prioridade 

absoluta os direitos de sobrevivência: saúde, vida e alimentação;  

                                                           
19

 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. 
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 a segunda fase está representada pela garantia pessoal, 

potencial e social, que diz respeito à educação, à cultura e ao 

lazer;  

 a terceira fase propõe o direito ao respeito, a liberdade, a 

dignidade e convivência familiar e comunitária: integridade física, 

psíquica e moral. A terceira fase entra na questão da 

discriminação, negligência, opressão, crueldade e violência.  

Importante salientar que este artigo propõe promover direito e defender 

riscos, e esses dois apontamentos ilustraram as conquistas das lutas sociais na 

busca por garantia de direitos na infância e juventude após a década de 90.   

As lutas sociais na busca por efetivação dos direitos da criança e do 

adolescente foram decisivas para que dois anos após a CF/88 

comemorássemos a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

Lei 8069, de 13 de julho de 1990.  

O ECA foi uma construção coletiva que envolveu a sociedade civil 

organizada, representantes de diferentes setores e juntamente com as esferas 

governamentais. Essa iniciativa lançou novas estratégias de proteção sobre a 

população infantil, estabelecendo uma rede de ação, proteção e cuidado. 

Este novo olhar Constitucional sobre a Criança e Adolescente no Brasil 

passou a ser um marco internacional, sendo o primeiro país a desenvolver um 

documento com essa importância no segmento infanto-juvenil. Segundo o 

Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual da Criança e do 

Adolescente (2006, p.7), “estima-se que o ECA tenha inspirado mais de 15 

reformas legislativas, em especial na América Latina”.  

A partir do ECA, foi implementado um sistema de justiça e de 
segurança específico para crianças e adolescentes, com a criação de 
Juizados da Infância e Juventude, bem como Núcleos Especializados 
no Ministério Público e Defensoria, além de delegacias 
especializadas, tanto para atendimento de crianças e adolescentes 
vítimas quanto autores da violência. As delegacias especializadas 
foram determinantes no processo de visibilidade da violência sexual 
contra crianças e adolescentes.  
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Finalmente, a criança e o adolescente puderam ser percebidos pelo 

Estado como um ser em desenvolvimento, merecedor de um tratamento justo e 

igualitário, e a infância ganhou novos contornos nas décadas seguintes. 

O ECA reafirma a proteção da criança e do adolescente como dever da 

família conforme os artigos 4º20 e 5º21 que dão sustentação ao artigo 227 da 

CF/88. 

Para atender e enfrentar a especificidade da violência contra criança e 

adolescente o Estado deve tomar em suas mãos a responsabilidade de cuidar 

e proteger as crianças de seus próprios pais. Para isso, cria Leis que adentram 

no espaço da vida privada com a ideia de proteção. Essa premissa permitiu ao 

Estado responsabilizar a família quando esta não consegue garantir aos seus 

filhos as necessidades básicas, opondo-se à ideia de pátrio poder. 

Entretanto, quando os pais perdem o pátrio poder as crianças são 

abandonadas e jogadas à sorte. Parece que “a família deixa de ser uma 

instituição para se tornar um simples ponto de encontro de vidas privadas”. 

(PROST, 1995. p. 87). Essa observação nos leva a pensar nas desproteção 

das famílias, que não podem ser culpabilizadas por todas as mazelas. 

Sabemos que as famílias são as responsáveis pelas crianças, que é dever 

delas proteger seus filhos, mas estas também precisam ser protegidas. 

  

                                                           
20

 Art. 4º 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. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância 

e à juventude. 

21
 Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais. 
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Ações de enfrentamento  

A Assembleia Geral das Nações Unidas apresentou em 2006 um 

relatório com as seguintes recomendações para o enfrentamento da violência 

contra criança que merecem ser destacadas, compreendidas, divulgadas e 

aplicadas. 

 Devem ser fortalecidos os compromissos e medidas nacionais e locais 

contra a violência. 

 Devem ser proibidas todas as formas de violência contra crianças; 

 A prevenção deve ser priorizada. 

 Devem ser promovidos valores não violentos e a conscientização da 

população. 

 Deve ser fortalecida a capacidade de todas as pessoas que trabalham 

com e para crianças, e prestadores dos serviços de reabilitação e 

reintegração social. 

 A participação das crianças deve ser garantida. 

 Devem ser criados sistemas e serviços de denúncias. 

 A responsabilização (accountability) deve ser garantida e a impunidade 

eliminada. 

 A dimensão de gênero da violência contra crianças deve ser abordada. 

 Mecanismos nacionais sistemáticos de coleta de dados e pesquisas 

devem ser desenvolvidas e implementadas. 

 Compromissos internacionais devem ser fortalecidos. 

De acordo com os autores pesquisados, boa parte das recomendações 

da Organização das Nações Unidas (ONU) começou a ser implementada 

desde 1995, a partir da pressão das organizações internacionais e da 

sociedade civil para que o governo enfrentasse o problema da violência sexual 

contra crianças e adolescentes no país. Em 1997 foi criado pela Associação 

Brasileira Multidisciplinar de Proteção à Criança e ao Adolescente (ABRAPIA) o 
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primeiro serviço nacional de disque denúncia22 de abuso sexual e exploração 

de crianças e adolescentes.  

O país passou a desenvolver estratégias para divulgar o serviço de 

denúncia23 e ao final de seis anos de funcionamento apresentou dados 

estatísticos de todo o país, que permitiram o desenvolvimento de novas 

políticas públicas para o enfrentamento da violência contra criança e 

adolescente.  

Em maio de 2003, o serviço foi levado para o Poder Executivo, após a 

decisão do governo federal de priorizar o enfrentamento da exploração sexual 

de crianças e adolescentes. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos – 

Presidência da República (SEDH/PR) assumiu o Disque Denúncia como ação 

estratégica de implementação do Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência Sexual Infanto-Juvenil. Em 2004, o serviço passou por várias 

mudanças, para se aperfeiçoar, expandir, e somente em maio de 2006 passou-

se a utilizar o disque 100. (PNEVSCA, 2006) 

Neste contexto de estratégia de enfrentamento da violência contra 

criança e adolescente foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

Adolescente (CONANDA), Lei Federal nº 8242 de 1991 e o Conselho Estadual 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA), Lei nº 8074 de 1992, 

para por em prática as garantias de direitos desta população a partir do ECA. 

Segundo o CONDECA (2013) o ECA propõe um novo entendimento 

sobre crianças e adolescentes, uma nova compreensão e um novo olhar. Isso 

significa que cada instância governamental e a sociedade civil, por meio de 

suas organizações e representações, voltam-se para garantir e defender os 

direitos da criança e do adolescente de forma que as intervenções, ações e 

                                                           

22 Pelo número gratuito 0800 99 0500.  

23
  As estratégias para divulgar o serviço de denúncia foram: palestras, veiculação gratuita nos órgãos de 

imprensa, livros, cartilhas, folders e placas em todos os espaços públicos e privados, em nível nacional e 

internacional, promovido pelo Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) e Ministério da Saúde sob a 

responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos. 
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atribuições estejam integradas ou pelo menos articuladas para atender essa 

população.  

 Neste contexto de enfrentamento da violência contra crianças e 

adolescentes cada município exerce o seu papel de fiscalizar e controlar as 

políticas públicas, e os Conselhos Tutelares são os colaboradores da garantia 

desses direitos a partir de práticas de verificação e articulação com a rede de 

proteção da criança e adolescente.  

O CT tem a atribuição de aplicar medidas de proteção viabilizando 

atendimentos, visitas domiciliares, encaminhamentos aos serviços da rede de 

proteção e inclusão nas casas de acolhidas.  

Segundo Mendes & Matos (2010) o CT é uma inovação constitucional 

trazida pelo ECA, constituiu-se com a transferência para a sociedade a 

responsabilidade de fiscalizar o cumprimento da garantia de direitos da criança 

e adolescente. O conselho é formado por representantes escolhidos pela 

população da comunidade com o propósito de garantir esses diretos.  

Os autores apontam, ainda, que além das atividades citadas do trato 

direto com a população atendida o conselho tutelar tem:  

[...] o papel de juntamente com o Poder Judiciário e o Ministério 
Público, importante papel na fiscalização de instituições, e é também 
sua atribuição assessorar o poder Executivo local na elaboração da 
proposta de orçamentaria para planos e programas se atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente. (MENDES & MATOS, 2010, 
p.248). 

 Um ponto importante que deve ser considerado é o fato de que ao 

observarmos as ações dos conselheiros percebemos que estas se concentram 

especificamente para controlar a população atendida, ou seja, os deveres dos 

pais e responsáveis como exigência de garantia de direitos. Nesta perspectiva 

os conselheiros acabam deixando uma lacuna ao desenvolver as ações e 

atender as demandas recebidas e atribuições requeridas. Nesse sentido, a 

formação do corpo técnico do CT se torna fundamental, inclusive pela rede de 

serviços de proteção social que tem parceria direta e depende também da 

intervenção deste órgão.  
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Sob o ponto de vista do marco legal do ECA,  o abuso sexual é tratado 

no artigo 13º, no interior da situação de risco e violação de direitos da criança e 

do adolescente, indicando os procedimentos cabíveis: 

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao 
Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 
providências legais. 
 
 

A complexidade do fenômeno violência, e as consequências que ela 

provoca, pressupõe que o atendimento voltado para crianças e adolescentes 

em situação de violência sexual deva responder às suas necessidades, assim 

como envolver outros serviços, outras organizações e, de acordo com o Plano 

de Atendimento, outras políticas públicas setoriais. O envolvimento das demais 

políticas públicas, serviços e organizações deve ocorrer na perspectiva da 

construção e da consolidação de uma rede de proteção social. 

A promoção dos direitos humanos se faz por meio da efetiva 
implementação da política de atendimento prevista no artigo 86 do 
ECA, de maneira transversal e intersetorial, mediante articulação de 
todas as políticas públicas associadas à garantia dos direitos 
fundamentais: à liberdade, ao respeito e à dignidade; à vida e à 
saúde; à educação; ao não trabalho; à convivência familiar e 
comunitária (ABRIQ, 2004, p. 9). 

Nesta perspectiva, o Estado desenvolve estratégias de enfrentamento 

sobre o fenômeno da violência com parceria no Judiciário, na Saúde e 

Assistência Social.  

A CF/88 apontou uma nova concepção de assistência social através da 

incorporação na seguridade social, em conjunto com a previdência social e a 

saúde, no entanto, aponta a família com principal responsável para assumir o 

papel de responsabilidade dos seus membros, “dever da família, da 

comunidade, da sociedade civil e do Estado, assegurar atendimento e a 

garantia de direitos dos mesmos”, principalmente no que tange a 

responsabilidade da família diante da infância, juventude, pessoas portadoras 

de deficiência e terceira idade. Segundo Rosa (2006) a transição do 

assistencialismo para a assistência como direito, tem sido um caminho de lutas 

constantes.  
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Neste contexto as medidas de proteção à criança e ao adolescente 

estão respaldadas pelo ECA no art. 98 e são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados vejamos: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

 

 Estas medidas de proteção e as hipóteses previstas no art. 98 se 

expressão também no art. 10124, com relação à autoridade competente25 que 

poderá tomar as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 

responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança 

e ao adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

VII - abrigo em entidade; 

VIII - colocação em família substituta. 

 

A Assistência Social como Política Pública universalizada tem a 

perspectiva de garantir a qualidade e integração com as demais políticas 

públicas na construção da Rede de Proteção Social com base nas mediadas 

de proteção no ECA. Pressupõe ao Assistente Social uma intervenção direta 

com o objetivo de contribuir e garantir direitos sociais através de intervenções 

profissionais com base na ética e na política no campo de direito da infância e 

da juventude e na reconstrução dos vínculos familiares e comunitários.  

                                                           
24 Parágrafo único. O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para 

a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. 
25

 Entende-se por autoridade competente as Varas da Infância e Juventude ou os conselhos tutelares. 
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A família é apenas uma das instâncias de resolução dos problemas 
individuais e sociais. Os serviços públicos devem ser flexíveis para 
responder de forma diferenciada às diversas formas de apresentação 
dos problemas locais. Apenas aqueles a quem interessa esconder os 
conflitos de classe social, de raça e sexo, negar a relação 
fundamental dos problemas pessoais com a forma de organização do 
Estado e da economia, bem como diminuir a importância das lutas 
dos movimentos sociais e dos partidos políticos, é que busca colocar 
a família como centro absoluto da abordagem dos problemas sociais. 
(VASCONCELOS, 1999. p 13). 

As Norma Operacional Básica (NOB) de 1997 conceituou o sistema 

descentralizado e participativo estabelecendo condições para garantir sua 

eficácia, explicitando a concepção de descentralização político-administrativo 

presente na LOAS. A NOB ampliou a regulação da Política Nacional de 

Assistência conceituando e definindo estratégias, princípios e diretrizes para 

operacionalizar a PNAS. 

A NOB de 2005 reafirmou a assistência social como direito e aponta um 

regime geral para a gestão da assistência social no Brasil, o SUAS – Sistema 

Único de Assistência Social. 

Nesta perspectiva, a NOB 2005 definiu o SUAS como:  

[...] um sistema público não contributivo, descentralizado e 
participativo que tem por função a gestão do conteúdo específico da 
assistência social no campo da proteção social brasileira [...] 

Eixos estruturantes da gestão do SUAS: 

Precedência da gestão pública da política, alcance de direitos 
socioassistenciais pelos usuários, matricialidade sociofamiliar, 
territorialização, descentralização político administrativa, 
financiamento partilhado entre os entes federados;  
fortalecimento da relação democrática entre estado e sociedade civil,  
valorização da presença do controle social, participação 
popular/cidadão usuário, qualificação de recursos humanos,  
informação, monitoramento, avaliação e sistematização de 
resultados. (NOB/05, p. 13-14) 

 O PNAS e o SUAS demarcam em seus eixos estruturantes um que 

consideramos central para esse estudo: a centralidade na família. 

Essa centralidade presente no SUAS, traz em sua base, a concepção 
de que todas as outras necessidades e públicos da assistência social 
estão, de alguma maneira, vinculados à família, quer seja no 
momento de utilização dos programas, projetos e serviços da 
Assistência, quer seja, no início do ciclo que gera a necessidade do 
indivíduo vir a ser alvo da atenção da política. A família é o núcleo 
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social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e 
protagonismo social. (NOB/05, p. 17). 

A Política Nacional de Assistência Social defende a centralidade na 

família como princípio, além de apontar o trabalho com família como uma 

possibilidade de atuação integral, e não fragmentada.  

O fortalecimento de possibilidades de convívio, educação, proteção 
social na própria família não restringe as responsabilidades públicas 
de proteção social para com os indivíduos e a sociedade. A família 
deve ser apoiada e ter acesso a condições para responder ao seu 
papel no sustento, na guarda e na educação de suas crianças e 
adolescentes, bem como na proteção de seus idosos e portadores de 
deficiência. (NOB/05, p. 17) 

Os serviços de atenção às famílias, de modo geral, são bem 

intencionados, mas costumam apresentar dificuldades, notadamente no que diz 

respeito ao fato de ser uma atenção oferecida de forma descoordenada e 

fragmentada, portanto, diminui a sua eficácia (MINUCHIN & COLAPINTO, 

1999).  

A desconsideração dos recursos familiares e comunitários é 

característica recorrente desses serviços, uma vez que o foco está voltado à 

pessoa e às queixas individuais. Em geral, os nossos usuários dos programas, 

projetos e serviços da assistência social, apresentam necessidades em 

diferentes áreas da vida social, nas diferentes faixas etárias, portanto, toda a 

família e não apenas um de seus membros.  

Isso significa, também, que devemos entender políticas públicas não 

somente como leis e normas, como se elas fossem apenas um conjunto de 

regras que definem direitos humanos que se expressam por meio dos 

programas, serviços, projetos e ações que se materializam a partir das 

possibilidades de inclusão social. Devemos entender também como uma forma 

de:  

[...] fazer, construída na busca permanente pela participação e pelo 
diálogo entre os poderes constituídos democráticos e a população, 
passando para os sistemas humanos. (CONSELHO FEDERAL DE 
PSICOLOGIA, 2009, p.13-14).  

Os Serviços de Proteção a Criança e Adolescente Vítima de Violência 

têm o dever de garantir proteção aos direitos das crianças e adolescentes com 
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base na CF/88 e no ECA/90 que fundamentam a doutrina de proteção integral, 

com princípios referenciados na Convenção dos Direitos da Criança, aprovado 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989. As crianças e 

adolescentes que antes eram tratados como objetos passivos pela família, 

sociedade e Estado, passam a ser considerados sujeitos de direitos, e 

reconhecidos como pessoas em pleno desenvolvimento que necessita de 

medidas garantidoras do desenvolvimento saudável, com base na Lei.    

A proposta do CREAS, implícita na Política de Assistência Social, é o 

atendimento de famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 

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

psíquicos, por abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 

medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre 

outras.  

O CREAS é um serviço especializado para atender as demandas de alta 

e média complexidade e tem por objetivo atender, de forma multiprofissional e 

interdisciplinar, crianças, adolescentes e famílias em situação de violência. O 

Serviço de Proteção Social (SPS) que está vinculado a Proteção Social 

Especial um serviço especializado e oferecido pelo (CREAS) no âmbito da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS).   

Os Serviços Especializados de Média Complexidade são serviços 
públicos de apoio direcionados a atenções especiais e desenvolvidos 
por grupos de técnicos especializados que devem oferecer: acolhida, 
acompanhamento individual e grupal, desenvolvimento de 
convivência familiar e comunitária e de processos facilitadores para 
construção de projetos pessoais e sociais. [...] Os Serviços deverão 
oferecer atendimento psicossocial, conforme as características 
etárias dos usuários e a situação de risco vivenciada. [...] Os serviços 
devem funcionar de forma articulada entre si, bem como com os 
demais serviços da Proteção Social Básica e Especial, de modo a 
assegurar o efetivo funcionamento do SUAS. (BRASIL, 2005b. p.20). 

Os serviços de Proteção Social Especial caracterizam-se por níveis de 

complexidade, hierarquizados de acordo com a especialização exigida na ação 

e se distinguem, respectivamente, entre Serviços de Proteção Social Especial 

de média complexidade e de alta complexidade.  

O CREAS tem como competência principal oferecer um atendimento de 

caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e 
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social, por violação de direitos, conforme dispõe a tipificação nacional de 

serviços socioassistenciais.  

Neste contexto todas as ações proposta pelo CREAS parecem ser o 

caminho mais viável, todavia, ainda não estão claras as normas programáticas 

destas ações no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência.   

O Serviço de Proteção Social à Criança e Adolescente Vítimas de 

Violência surgiu com o propósito de enfrentamento da violência contra crianças 

e adolescentes por meio da elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento à 

Violência Sexual Infanto-Juvenil em junho de 2000 e aprovado pelo Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) em 12 de julho 

de 2000. Esse Plano definiu as diretrizes políticas, os programas e serviços de 

enfrentamento à violência através de seis eixos: 

 Análise da situação; 

 Mobilização e articulação; 

 Defesa e responsabilização; 

 Atendimento; 

 Prevenção;  

 Protagonismo infanto-juvenil. 

 

Neste contexto a Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento 

Social de São Paulo (SMADS) com a parceria do “terceiro setor”26 , ou seja a 

esfera pública e a esfera privada, assumem uma estreita relação na 

perspectiva de garantir a inclusão social, a participação popular e um 

relacionamento cotidiano com a rede de proteção social, por meio de ações 

articuladas desenvolvidas por um conjunto de profissionais através do trabalho 

interdisciplinar, psicossocial e jurídico voltado para atender a demanda de 

violência sofrida por crianças, adolescentes e seus familiares.   

                                                           
26

 Para Montaño o “Terceiro Setor” representa como uma construção intelectiva, sem materialização no 
real. Sendo assim, o autor caracteriza o termo como uma “denominação ideológica”. O que quer dizer 
que existe as ONGs, as associações, as instituições, as fundações, as entidades, as relações sociais que se 
integram e participam da sociedade civil. Portanto, o “que existe são ações de solidariedade individual 
ou local, de filantropia etc, numa esfera da realidade social que é a sociedade civil”. (MONTAÑO, 2002. 
p. 223). 
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As organizações sociais que desenvolvem suas ações conforme os 

níveis de complexidade intitulados pela (NOB-SUAS/2005): a Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade passam a ser 

monitoradas, fiscalizadas e avaliadas pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS), pelos (CRAS) e (CREAS) que atuam de forma descentralizada, 

ou seja, localizados nos territórios da população atendida. 

A constituição Federal “estabeleceu a descentralização da proteção 
dos serviços sociais básicos, fortalecendo o consenso quando à 
necessidade de substituir estruturas centralizadas por modelos que 
permitam que as decisões estejam mais perto dos usuários, sejam 
mais ágeis e menos recursos sejam despendidos em extensas 
burocracias e cadeias de poder”. (ABRINQ, 2004. p. 25).   

Infelizmente, no cotidiano profissional e nas expressões destas 

demandas temos observado uma dinâmica diferenciada, ou seja, os 

profissionais têm acolhido a demanda trazida, mas não conseguem prosseguir 

com o atendimento psicossocial. Neste sentido o encaminhamento se torna 

necessário.   

Nesta lógica, as expressões da questão social vão sendo atendidas de 

acordo com cada especificidade dentro dos seus territórios de abrangência.  As 

violências contra crianças e adolescentes estão vinculadas a proteção especial, 

sendo responsabilidade do CREAS e do Centro de Assistência Social (CAS) 

monitorar, fiscalizar e avaliar juntamente com outros órgãos competentes 

novas propostas de promover articulação dos recursos e dos meios para 

enfrentar os desafios, além de propor o protagonismo dos usuários através de 

ações e articulações com a rede de proteção social. 

Devemos oferecer a nossa contribuição para impedir que essa 
violência ocorra em primeiro lugar, e, se ela ocorrer, para que as 
crianças, os adolescentes e os seus familiares possam ter a sua 
disposição os melhores serviços possíveis para reduzir seus efeitos 
negativos. (Relatório Mundial sobre Violência contra Criança. SEDH, 
2007. p. 18). 

As famílias vêm sendo envolvidas como parceiras no sistema de 

proteção social seguindo o modelo de política familista, com desdobramentos e 

impactos psicológicos, físicos e sociais. Porém, esses aspectos não são 

colocados em pauta no momento em que os governantes pensam nas 

estratégias de enfrentamento das demandas.  
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O que se propõe é que, parece mais fácil culpabilizar o mais fraco por 

incompetência ou “desestruturação da ordem social”, ancorado no modelo 

proposto como sendo o “certo”, ou seja, a idealização da família nuclear 

burguesa. As famílias que agem de acordo com o concreto de seu cotidiano e a 

forma como pensam e se relacionam podem não estar de acordo com a família 

pensada (SZYMANSKI, 1992. p. 15).  

Pereira-Pereira (2010) afirma que o fato de não haver uma política de 

família acaba deixando seus membros em uma situação de vulnerabilidade 

mais visível. A autora se refere sobre a não existência de uma política que 

atenda ao conjunto de manifestações sociais da família, pois a família não é 

tratada como um contexto complexo que se manifesta e se apresenta com 

diferentes desafios que se expressam no espaço da vida privada e 

posteriormente no espaço da vida pública. 

As ações direcionadas para atender os desafios sociais da atualidade 

tratam cada especificidade como única, como se cada especificidade dada a 

uma pessoa não fizesse parte de um núcleo familiar.  

O Estado enfrenta as questões da família num contexto de 

particularidades, ou seja, separadamente, isso ocorre porque as políticas 

públicas não tratam as famílias e seus desafios sociais, econômicas e 

psicológicas de forma coletiva - criança, adolescente, idoso, mulher e homem -, 

como se estes não fizessem parte do mesmo núcleo familiar. 

Na prática das políticas públicas o que ocorre é que cada segmento é 

atendido conforme a sua complexidade e em locais diferentes, obrigando a 

família a se submeter a um relatório repetitivo em cada espaço que é atendido. 

Os programas, projetos e serviços são implantados com ações que 

tratam essas demandas de forma codificada. Cada assunto dentro de um 

enquadramento (violência, dificuldade financeira, doença, morte, deficiência, 

doença mental, alcoolismo, drogadição entre outros), deixando de olhar para os 

protagonistas, como um grupo que vive cotidianamente as mesmas situações 

difíceis e muitas vezes muitas situações difíceis ao mesmo tempo.  
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Essa distribuição facilita o trabalho das políticas públicas, mas por outro 

lado dificulta a vida das famílias, pois, na maioria das vezes, os agentes 

prestadores destes serviços não trabalham de forma sintonizada, as ações são 

das vezes fragmentadas e as famílias atendidas são as maiores prejudicadas 

neste modelo de atendimento.  

Diante da ineficácia das políticas públicas, da falta de suporte para as 

famílias protegerem seus filhos e da oferta pontual de ações de enfrentamento 

das situações difíceis que as famílias vivem nos dias de hoje, a saída ainda 

continua sendo a culpabilização das famílias por todas as mazelas que 

ocorrem no espaço da vida privada.  

É fundamental que as políticas públicas fossem pensadas a nível 

universal, que garantissem diretos humanos para todos os cidadãos serem 

atendidos de forma igualitária. 

O desenvolvimento acelerado do capitalismo, a falta de emprego 

instalado nas grandes cidades tem provocando o aumento contínuo do 

empobrecimento da população, além de gerar violência de todos os tipos. As 

propostas de enfrentamento das questões de desigualdade social, através das 

políticas públicas pela oferta de programas e projetos sociais que atendam as 

demandas dessa desigualdade, tem sido pré-estabelecidas de forma pontual e 

insuficiente, pois não suprem as necessidades do cotidiano.  

O SPS é uma das propostas prevista na PNAS para o enfrentamento da 

violência contra a criança e adolescente, que será contemplada a seguir. 
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CAPÍTULO IV 

A DEMANDA DO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS  

 Neste capítulo apresentamos o abuso sexual como uma demanda a ser 

enfrentada a partir do perfil dos sujeitos envolvidos, fundamentado em dados 

quantitativos obtidos em fontes secundárias e a sistematização dos 54 

prontuários do Serviço de Proteção Social.  

 

A demanda apontada pelo Serviço de Disque Denúncia 

O Serviço do Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual 

Contra Crianças e Adolescente foi criado em 1997, sob a coordenação da 

(ABRAPIA). O serviço se modernizou e tem um sistema que permite o 

encaminhamento e o monitoramento online de denúncias. Foi criada também 

uma nova modalidade denominada, de escuta especializada, que inclui o 

atendimento diferenciado de vítimas e agressores. A finalidade desta escuta 

qualificada é orientar e encaminhar o usuário para um local específico, onde 

possa receber um atendimento condizente com as suas necessidades. 

De acordo com um levantamento realizado no período de fevereiro de 

1997 a fevereiro de 2003, sob a coordenação da ABRAPIA, entre as 32.316 

ligações, somente 1.793 foram consideradas denúncias. Neste quadro, 994 

foram de abuso sexual com criança.  

A pesquisa apontou a incidência de denúncia de abuso sexual por 

Estado, e São Paulo ocupa o segundo lugar com 12,88% das denúncias 

realizadas. Em primeiro lugar encontra-se Rio de Janeiro com 26,96% e Minas 

Gerais em terceiro lugar com 8,45%.  

Entre as formas de abuso sexual denunciadas, a intra-familiar responde 

por 58,35% e extra-familiar por 41,65%.  

O perfil da vítima de abuso sexual foi classificado entre sexo e faixa 

etária. O sexo que mais sofre abuso sexual foi identificado como feminino com 

74,85% e o masculino com 18, 51%.  
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Em relação à faixa etária:  

 abaixo de oito anos, 0,63% 

 oito a onze anos 2,88% 

 doze anos a dezoito anos incompletos 49,94%. 

O perfil do abusador sexual foi classificado também entre sexo e faixa 

etária. O sexo que mais vitimiza/abusa a criança é o sexo masculino com 

89,44% e o feminino com 4,73%.  

Em relação à faixa etária: 

 abaixo de dezoito anos 2,11%,  

 dezoito anos a trinta anos 19,72%, de  

 trinta e um anos a quarenta e cinco anos 36,52%,  

 acima de quarenta e cinco anos 20,82%.     

Em relação ao vínculo da vítima com o abusador foi constatado: 

 pai - 37,42%,  

 padrasto - 20,67%,  

 tio - 9,32%,  

 mãe - 7,14%,  

 irmão - 4,66%.   

O local onde mais ocorre o abuso sexual é no espaço da família e os 

dados revelam que a residência ocupa o primeiro lugar com 80,28%, seguido 

de outros lugares 14,89% e escolas com 1,91%.  

Outra pesquisa mais recente, realizada pela SEDH/PR demonstra que 

as denúncias recebidas pelo Disque 100 apontam para três categorias 

principais de violência contra crianças e adolescentes: negligência, violência 

física e psicológica e violência sexual. Apresenta que, das 98.711 denúncias 

recebidas pelo Disque Denúncia Nacional desde maio de 2003 a maio de 2009, 

90.407 foram categorizadas por tipo de violência sexual.  
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O tipo de violência sexual que teve maior número de denúncia neste 

período foi: 

 abuso sexual - 58,55%;  

 exploração sexual - 39,78%;  

 pornografia -  1,67%; 

 tráfico de criança e adolescentes - 0,70%.  

A mesma pesquisa aponta, ainda, que dentre as 165.346 vítimas de 

violência contra criança e adolescente 62% são do sexo feminino e 38% do 

sexo masculino.  

Percebe-se que o abuso sexual contra criança tem uma visibilidade 

significativa, o que justifica um enfrentamento sem perder de vista a 

particularidade que essa demanda nos coloca, articulada com outras áreas de 

conhecimento como o da psicologia, pedagogia, direito e da rede de proteção 

social.  

 

A demanda atendida pelo Serviço de Proteção Social 

Os casos de violência que são atendidos no Serviço de Proteção Social 

geralmente passam pelo Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social (CREAS). 

Com a ideia de proteção pessoal e social de média complexidade o SPS 

surgiu na região de Aricanduva a partir da identificação de pessoas e famílias 

em situação de risco. A proposta era desenvolver ações destinadas às 

situações onde os direitos dos indivíduos e da família já foram violados, mas os 

vínculos familiares e comunitários ainda não foram rompidos.  

Diante da complexidade da demanda local, do aumento dos casos de 

violência contra crianças e adolescentes e da ausência de um serviço 

especializado para atendê-la. Foi aberto pela SMADS um edital com a proposta 

de implantar um Serviço de Proteção Social à Criança e Adolescente Vítima de 

Violência com base na Tipificação Nacional de Serviços.  
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A organização não governamental27 em parceria com a PNAS e com a 

supervisão do CREAS implantou em 2011, o Serviço de Proteção Social à 

Criança e Adolescente Vítimas de Violência na região do Aricanduva, com 

nome fantasia de “Amar e Proteger”.  

O Serviço de Proteção Social funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 

17 horas. A proposta é atender oitenta crianças e adolescentes conforme 

definição do (ECA), crianças de zero a doze anos e onze meses, e 

adolescentes de doze anos e onze meses a dezessete anos e onze meses, 

seus familiares e o suposto abusador.  

 Na tentativa de desenvolver todas as ações como: acolhimento, 

atendimentos individuais e em grupo, estudos de caso, encaminhamentos e 

outras. A equipe do SPS é formada por uma equipe psicossocial: (dois 

assistentes sociais e três psicólogos), dois orientadores sócio educativos, e um 

advogado com o auxilio pontual, vinculado ao CREAS. 

A equipe do SPS atende os seguintes tipos de violência doméstica 

contra crianças e adolescentes: violência psicológica, física, negligência, 

abandono, abuso sexual e exploração sexual.  

 Local de moradia e território  

As crianças, adolescentes, famílias e supostos abusadores atendidos no 

SPS são moradores de sete distritos, a saber: Aricanduva, Penha, Moóca, 

Tatuapé, Carrão, Sapopemba e Vila Prudente. A ideia de manter Aricanduva 

separado dos demais se deu por conta do SPS estar localizado neste distrito.  

Distrito de moradia das crianças28 

Distrito  Quantidade   

Aricanduva  788 

Outros (Penha, Móoca, Tatuapé, Carrão, 

Sapopemba e Vila Prudente)  

1.805 

                                                           
27

 União Social Brasil Gigante 

28
 Dados colhidos nos relatórios qualiquantitativo.  
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São Paulo está dividido em trinta e uma subprefeituras em noventa e 

seis distritos. A população média de cada subprefeitura supera os trezentos e 

cinquenta mil habitantes, logo, estão localizados em cada distrito mais de cento 

e dez mil habitantes. 

Neste contexto o SPS atua vinculado a uma taxa demográfica que 

ultrapassa os setecentos mil habitantes, já que este atende pessoas que 

residem em sete distritos diferentes.  Todos esses distritos estão localizados na 

região da Zona Leste de São Paulo onde a desigualdade social se faz presente 

conforme seu distanciamento do centro da cidade. Entre os distritos atendidos 

Tatuapé, Moóca, Carrão e Penha se destacam por oferecer à sua população 

melhores condições de infraestrutura local, menor índice de desigualdade 

social, maior acesso a rede de serviços públicos, além de se beneficiarem dos 

mecanismos de lazer e cultura existentes nas regiões.  

Um estudo realizado pela Rede Nossa São Paulo (2013) apresentou um 

quadro alarmante sobre a desigualdade social na cidade de São Paulo.  

No que diz respeito à rede de serviços públicos, os bairros mais 

distantes, como é o caso de Aricanduva, Sapopemba e Vila Prudente, 

oferecem poucos e precários serviços públicos.  

A pesquisa da Rede Nossa São Paulo verificou, a ausência de 

equipamentos públicos de cultura e lazer nestes distritos como, por exemplo: 

em quarenta e quatro distritos não existe uma biblioteca municipal, em 

cinquenta e seis distritos não tem nenhum equipamento esportivo público e 

cinquenta e nove não possuem um centro cultural, ou seja, mais de 1,3 milhões 

de paulistanos não têm acesso à cultura.  

No quesito da saúde, vinte e seis distritos não possuem leito hospitalar. 

O atendimento é precário, pois o acesso é difícil, demorado e, muitas vezes, 

ineficaz. Segundo a pesquisa o tempo médio de marcação de consultas nos 

serviços de saúde pública demora em média cinquenta e dois dias. Entre a 

marcação e a realização do exame, a demora é em torno de sessenta e cinco 

dias, e para os procedimentos mais complexos como cirurgias são necessários 

cento e quarenta e seis dias. 
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Ainda, segundo a pesquisa, 39% dos paulistanos entrevistados relataram 

que a desigualdade na cidade aumentou muito nos últimos cinco anos, e 32% 

acreditam que nos próximos cinco anos provavelmente aumentará na mesma 

intensidade.  

Quando questionados sobre a desigualdade no acesso a serviços, 

optaram por classificá-los como muito desiguais, devido à ausência de: 

 emprego bem-remunerado 81%;  

 educação com qualidade 80%;  

 saúde de qualidade 79%;  

 segurança 75%;  

 transporte público de qualidade 52%;  

 centros culturais 54%;  

 parques de qualidade 52%. 

Isso significa que o Estado tem deixado de se voltar para as questões 

prioritárias da população vulnerável há muito tempo. O fato de São Paulo 

ocupar uma posição entre as dez maiores cidade do mundo, de ser a mais 

desenvolvida e concentrar a maior riqueza econômica do país, infelizmente não 

significa desenvolvimento humano, pois o pouco investimento nas políticas 

públicas tem deixado mais da metade da cidade sem a oportunidade de acesso 

aos bens e serviços. 

Entendemos que existe uma estreita relação entre políticas públicas e 

direitos humanos, e a política pública deve trabalhar com a proposta de 

consolidação dos direitos de cidadania vinculada às necessidades humanas.  

Se as expressões da questão social são constituídas historicamente, assim 

como a participação popular e o debate democrático, as políticas públicas não 

podem ser resumidas somente em programas, projetos, benefícios, serviços e 

ações. Estas públicas devem dar respostas efetivas às expressões da questão 

social por meio da prestação de serviços na perspectiva da garantia dos 

direitos sociais.   
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A classe trabalhadora tem enfrentado muitos desafios de sobrevivência 

diante do pouco investimento do Estado na qualificação das políticas públicas. 

Um exemplo disso se evidencia nas condições habitacionais que tem sido uma 

das expressões da questão social mais reiterada desde o fim do século XIX na 

cidade de São Paulo.  

Segundo Rolnick (2001), nesse período a cidade sofreu um "surto" de 

urbanização na área central. O café alavancou a economia de São Paulo e 

consequentemente do país, favorecendo a construção das ferrovias e rodovias 

com ligação direta e rápida para o Porto de Santos (importação e exportação 

de mercadorias) com o objetivo de escoar a produção do café. A economia 

começou a expandir e isso possibilitou o surgimento de novas indústrias, 

principalmente nas áreas têxteis e alimentícias, favorecendo a emergência da 

classe burguesa e do proletariado. 

A criação das rodovias também permitiu o crescimento horizontal da 

cidade e a população migrante e imigrante, que vivia em condições precárias 

aglomeradas nos cortiços, vilas e becos insalubres, começou a solucionar a 

crise da moradia por meio da ocupação de loteamentos afastados do centro, 

sem nenhum plano arquitetônico.  

O modelo de expansão capitalista adotado privilegia a 

internacionalização do mercado e a acumulação do capital por meio da 

exploração da mão de obra barata, o que implica no aceleramento do processo 

da urbanização desordenado, a precarização das condições de trabalho, de 

moradia e vida nas periferias. 

O desenho arquitetônico da cidade foi se modificando, dando lugar a 

guetos no processo de ocupação territorial. Na região da Avenida Paulista, por 

exemplo, foram construídos os palacetes dos grandes cafeicultores enquanto 

as habitações populares se estenderam ao longo da estrada de ferro e do rio 

Tietê e, mais tarde, em bairros periféricos de difícil acesso.  

A política habitacional não estava colocada no horizonte do poder 

público, já que as ações políticas se voltavam para as questões que favoreciam 

somente os interesses da classe burguesa.  
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A preocupação se restringia na melhoria dos serviços públicos, como os 

bondes elétricos, redes de água e esgoto, iluminação pública e pavimentação 

da região central e, posteriormente dos bairros da elite paulistana, como 

Higienópolis, Campos Elíseos e a região da Avenida Paulista. 

Segundo Rolnick (2001, p.22):  

[...] ao mesmo tempo que a concentração de investimentos em 
melhoramento e a legislação vai alinhando os territórios da riqueza, 
ela vai também delimitando aqueles onde deverá se instalar a 
pobreza. 

A cidade cresceu a todo vapor e, desde sua fundação, demonstrou que 

as portas estavam sempre abertas para quem quisesse se arriscar e aventurar 

em busca de trabalho e condições de vida mais dignas.  À medida que a cidade 

se desenvolveu economicamente sem um consequente favorecimento para a  

população que aqui chegava atraída pelo surto da industrialização, começou a 

gerar desconforto, tensões e insatisfações. Essa situação desigual levou a 

classe trabalhadora a revindicar e lutar por eles através de greves e estratégias 

de ocupação do espaço urbano, resultando nas favelas, cortiços e 

autoconstrução, os chamados “puxadinhos”.   

As favelas são exemplos da dinâmica dessa situação de desigualdade. 

Algumas pesquisas apontam que no período de 1973 a 1980 eram visíveis os 

contingentes favelados nos bairros distantes do centro da cidade (FAUSTO, 

1977; ROLNICK, 1994).    

O crescimento das favelas e bairros periféricos paulistanos está ligado 

diretamente às dificuldades socioeconômicas encontradas nas camadas da 

população de baixa renda. Infelizmente o barraco na periferia foi e continua 

sendo a solução para o problema de moradia. 

Segundo Fausto (1977) a população da metrópole paulistana cresceu na 

última década, cerca de dez para dezesseis milhões de habitantes. Esse 

crescimento populacional veio acompanhado do agravamento das expressões 

da questão social e urbana (educação precária, desemprego, transporte 

coletivo, habitação e problemas ambientais) que desafiam como “uma boca de 

mil dentes” as condições de vida na cidade. 
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Esse processo é recorrente e favoreceu o desenvolvimento de territórios 

desiguais. Os autores pesquisados apontam que São Paulo se desenvolveu de 

forma desigual: de um lado a classe burguesa bem instalada, enquanto que a 

classe trabalhadora operária vivia aglomerada e carente de serviços públicos. 

Rolnick (1994) aponta que a elite paulistana procurou se isolar das camadas 

populares criando espaços sociais diferenciados e exclusivos, ou seja, uma 

“segregação na cidade, territórios separados e grupos sociais” bem definidos 

Rolnick (2001, p.19).    

A desigualdade não é um fenômeno restrito entre os bairros. No interior 

das favelas e bairros periféricos também percebemos a desigualdade entre 

elas como um reflexo da dinâmica do modo de produção do capitalismo, pois 

este transforma a vida humana, valoriza o espaço urbano e divide a cidade 

com fronteiras invisíveis, segregando os pobres dos ricos. É evidente que 

numa cidade dividida, os pobres ficam em desvantagem, pois, afinal, eles 

acabam tendo menos oportunidades de acesso ao trabalho, ao lazer, à saúde, 

à moradia, à cultura e à educação. Logo, as oportunidades acabam 

favorecendo a classe dominante que vive em condições melhores. 

Até hoje a pobreza mais intensa se encontra longe das regiões centrais, 

pois o Estado continua oferecendo a essa população ações pontuais através 

de serviços, programas e projetos como estratégia de política pública. 

Infelizmente essas ações nem sempre são eficazes e por esse motivo acabam 

reproduzindo a desigualdade, a exclusão social e o abandono dessa 

população.   

A cidade de São Paulo, analisada sob o ponto de vista da 

territorialidade, tem sido tema de muitas pesquisas e estudos.  

Segundo Véras (1999, p.239)  

Do ponto de vista político, o território é conceituado como área de 
jurisdição de um Estado. De forma mais ampla a territorialização diz 
respeito à ocupação de um determinado espaço por um determinado 
grupo humano, constituído por algum critério social: etnia, 
nacionalidade, condição socioeconômica, nível cultural e outros. 
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 Véras (1999) estabelece uma comparação entre o território humano e o 

animal no campo da biologia, que tem sido tratado como espaço de bandos de 

mamíferos e do ato de defesa e sobrevivência do líder daquele grupo e espaço, 

ou seja, o tema tem a ver com o “poder e força”, e, no caso do humano, 

“emerge a questão política”.    

O território está sendo abordado como um dos elementos mais 

importantes da atualidade, pois explica a partir do espaço onde a vida humana 

é constituída, onde as relações são dadas por meio da inclusão, exclusão, da 

participação social, da cidadania, da luta democrática, da desigualdade social, 

ou seja, um espaço de batalhas e de glórias.  

O desenvolvimento das forças produtivas, aliado a um crescimento 

urbano sem planejamento, fez com que a cidade de São Paulo reproduzisse a 

desigualdade entre as pessoas e os territórios.  

 A manifestação do poder se expressa claramente no espaço de 

territorialidade burguês e no espaço da população pobre. O plano arquitetônico 

da classe burguesa é objetivado pelo mercado imobiliário, assegurado pelo 

Estado com a preocupação prévia das suas instalações e necessidades.  

Contraditoriamente, a população pobre que se distancia cada vez mais 

dos centros e se aglomera nas periferias de qualquer jeito, para defender seu 

território, na maioria das vezes, utiliza a força no intuito de revindicar direitos 

sociais primários garantidos na nossa Constituição Federativa de 198829 

(CF/88). Defender seu território significa defender sua moradia, sua identidade 

e seus valores constituídos naquele espaço. Dessa forma, o território fica 

impregnado também com a dimensão da cultura. 

Para Véras (1999, p.241):  

A cultura impregna todas as atividades urbanas e a territorialidade é 
cultural, é forma de comunicação dos residentes com o entorno, com 
o seu grupo e nos dá a consciência da pertinência a um lugar. Os 

                                                           
29

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança, a dignidade, a honra e à propriedade.  
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deslocamentos migratórios muitas vezes atingem o individuo, 
“roubando-lhe” a territorialidade, levando-o ao estranhamento 
simbólico. Assim, “desterritorialização e desculturalização” são os 
processos sociais que se desencadeiam dialeticamente, pois o 
migrante, no novo ambiente, “perde” e “doa” nova cultura e novo 
quadro da vida.   

 Koga (2002) pontua que a vertente territorial traz novos debates da ética 

e da cidadania nas políticas públicas e propostas de enfrentamento da 

exclusão social, o que implica considerar a dimensão cultural das populações, 

suas particularidades locais, os seus anseios e não somente as suas 

necessidades. Neste aspecto, a autora destaca a iniciativa da SMADS, que 

inverteu a gestão da política da cidade, designando coordenadores distritais 

compostas por noventa e seis distritos e com dezessete Secretarias de 

Assistência Sociais (SAS) regionais. Dessa forma, a partir de agosto de 2002, a 

PNAS passou a basear-se no chão dos distritos, favorecendo a relação da 

política para além das organizações conveniadas.  

 Importante observarmos que a presença de uma política pública não 

implica dizer que sua interferência na vida das pessoas em situação de 

exclusão e ou vulnerabilidade social caminha na direção da garantia dos 

direitos e protagonismo social. Para isso pressupõe a intervenção do Estado na 

garantia de direitos básicos baseados nos princípios30 da CF/88.  

Uma das mais significativas riquezas do desenvolvimento local 
resulta justamente no fato de poder adequar as ações às condições 
extremamente diferenciadas que as populações enfrentam. Isso não 
implica, naturalmente, que as políticas sociais possam reunir à ação 
local, as parcerias com o setor privado e a dinâmica do terceiro setor. 
A reformulação atinge diretamente a forma como está concebida a 
política nacional nas diversas áreas de gestão social, colocando em 
questão a presente hierarquização das esferas de governo, e nos 
obriga a repensar o domínio das macroestruturas privadas que 
dominam a indústria da saúde, os meios de informação, os 
instrumentos de cultura. (DOBKE, 2001, p. 89). 

Neste sentido, seria fundamental que as políticas públicas fossem 

pensadas a nível universal, ou seja, que garantissem todos os diretos humanos 

para todos os cidadãos de forma igualitária. Apesar dos avanços do 

desenvolvimento de novas propostas de enfrentamento das desigualdades por 
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 São aqueles que têm por objetivo garantir aos indivíduos as condições materiais imprescindíveis para 

o pleno gozo dos seus direitos, por isso exige do Estado intervenções de ordem social. 
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meio das políticas públicas preestabelecidos ainda estão longe destas 

iniciativas (programas, projetos, serviços e benefícios) serem suficientes para 

suprir as necessidades postas, já que o capitalismo é responsável pelo 

crescimento avassalador e as pessoas sofrem cotidianamente com o 

desemprego instalado e o aumento contínuo do empobrecimento da 

população.  

Em 1995 Sposati desenvolveu uma metodologia para a construção do 

Mapa da Exclusão/Inclusão Social da cidade de São Paulo, com o objetivo de 

apresentar um quadro da desigualdade socioterritorial da cidade.  

As desigualdades sociais se concretizam nas condições de vida dos 
lugares, configurando o que ela tem denominado de “topografia 
social”. Trata-se de uma perspectiva de leitura da realidade que 
considera as diferenças das desigualdades e discrepâncias 
existentes entre as condições de vida das populações associadas aos 
territórios onde vivem. (SPOSATI apud KOGA, 2002. p. 48).  

O mapa possibilitou, tanto aos pesquisadores como aos formuladores 

das políticas públicas, uma visão estratégica de enfrentamento das expressões 

da questão social através do território da população em situação de 

vulnerabilidade. Esse quadro demonstrou, também, que o Estado deixava de 

realizar ações que potencializassem essa população, deixando-a excluída dos 

seus direitos, à mercê das discriminações, da violência, da opressão, do 

abandono, da miséria e da fome.  

Compreendemos que viver em áreas com altas concentrações de 

pobreza tende a afetar a população infanto-juvenil, jovem, adulta e idosa de 

forma igual no que tange a falta de oportunidade e acesso aos bens e serviços, 

além disso, implica maior exposição a situações sociais como a violência.  

Entendemos que essa situação desigual, presente no contexto político e 

social, expressa-se de forma desumana na vida cotidiana, nas histórias e 

trajetórias dessa população. Esse cenário leva as pessoas à exaustão, ao 

limite físico e psicológico e ao sofrimento pessoal e social.  

Segundo Sawaia (1999, p. 102):  
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O sofrimento ético político é a dor mediada pelas injustiças sociais. É 
sofrimento de estar submetida à fome e à opressão, e pode ser 
sentido como dor por todos. É experimentado como dor, na opinião 
de Heller, apenas por quem vive a situação de exclusão ou por “seres 
humanos genéricos” e pelos tantos quando todos deveriam estar 
sentindo-o, para que todos se implicassem com a causa da 
humanidade.  

Isso implica na necessidade de compreender as demandas da 

população a partir do que ela traz nos atendimentos dos diversos espaços 

sócio ocupacionais. Ouvir, conhecer as pessoas a partir de seu espaço e fazer 

o reconhecimento da sua territorialização é importantíssimo para o trabalho da 

rede social e do assistente social.  

De acordo com os dados levantados no SPS muitos coisas parecem não 

ter mudado. A classe trabalhadora continua vivendo as mesmas situações 

desiguais nas periferias espalhadas por várias cidades do Brasil. 

 Espaço onde ocorre o abuso sexual 

O abuso sexual com criança geralmente ocorre no lugar onde ela 

deveria se sentir protegida, no entanto, na maioria das vezes, esse ambiente 

se transforma numa prisão que causa sofrimento psicológico, pois conviver 

com o agressor é situação complexa, envolve medo, insegurança e descrença 

por parte dos próprios familiares.  

Local onde ocorre o abuso sexual31 

Residência  35 

Residência da família extensa 07 

Vizinhos 02 

Instituições  05 

Residência do pai 05 

Percebe-se nos dados acima que as crianças continuam sendo 

violentadas e desprotegidas nos seus espaços de intimidade, ou seja, no 
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 Dados colhidos nos (cinquenta e quatro) prontuários das crianças vítimas de abuso sexual em 

atendimento. 
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âmbito familiar. Isso também está presente nos índices crescentes de violência 

contra crianças e adolescentes.  

As pesquisas têm apontado que a violência na família é um evento bem 

mais recorrente do que se supõe no senso comum, que tem deixado de ser 

considerada uma particularidade restrita à vida privada e se tornado um crime 

que requer intervaenção estatal nas últimas três décadas. No Brasil, em 

especial, há evidências de que se trata de um relevante problema de saúde 

pública (MINAYO, 2010). Segundo a autora os casos de violência familiar têm 

se revelado uma grande preocupação para a sociedade brasileira, tanto pelo 

aumento da incidência, quanto pela gravidade dos casos.  

Os casos de abuso sexual com criança no convívio familiar, lugar onde 

ela deveria se sentir protegida, torna-se motivo de muito sofrimento psicológico, 

pois, conviver com o agressor é situação complexa, envolve medo, 

insegurança e descrença por parte dos próprios familiares.  

Esmeralda confirma essa observação quando relata:  

“Diamante forçava que eu namorasse com ele, não foi à primeira vez, a 

última vez foi no banheiro quando a mamãe saiu para levar meu irmão na 

escola”. 

Ou quando Ouro diz à sua avó onde o abuso ocorreu: 

 “No fim de semana que dormi na casa de minha tia”.  

Um fato significativo nesta pesquisa foi perceber que algumas crianças 

foram abusadas quando passavam o fim de semana na casa de seus pais,  

situação esta bastante comum nas famílias chefiadas por mulheres, pois o 

casal se separa e as crianças, por determinação judicial ou não, passam a ter 

um convívio com o pai por meio de visitas semanais.  

O abuso sexual intrafamiliar é conhecido e tem mais implicações na rede 

familiar. Primeiro, porque estabelece o pacto entre o silêncio e a proteção do 

abusador. A proteção pode estar envolta de vários aspectos como: no vínculo 
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afetivo e amoroso, quando a criança se submete ao abuso porque entende que 

essa é a forma de demonstrar amor ao adulto que ela confia.  

Na fala de Esmeralda podemos perceber a chantagem afetiva presente 

na situação do abuso sexual: 

“Se você contar para alguém eu não brinco, não falo e deixo de gostar 

de você”.  

Outro aspecto é a sujeição pelo medo, em face de ameaças verbais. 

Nesse caso, o abuso sexual é reposto como um mecanismo de defesa e 

proteção de outros membros da família, bastante evidente no depoimento de 

Ouro para a avó Pérola:  

“Ele falou que se eu contasse para alguém o que tinha acontecido iria 

me matar e matar a Rubi”.  

Ainda, há a possibilidade de se assentar no prazer e na co-dependência 

entre os sujeitos envolvidos, pois o abuso sexual pode configurar uma relação 

de sedução, erotização e prazer, o que, posteriormente, gera vergonha e culpa.   

Conforme Sanderson (2005) é essencial à providência de informações 

exatas sobre o assunto relacionado à prevenção da violência contra crianças e 

adolescentes, assim como a separação entre fatos e ficção. Esses cuidados 

permitem aos adultos dissipar mitos e estereótipos que servem para distorcer a 

realidade da violência sofrida.   

O silêncio sempre fez parte deste contexto, e ocorre pelo fato de todos 

os membros familiares estarem diretamente ou indiretamente envolvidos, por 

não poderem quebrar o pacto da unidade familiar, pela ideia de que nada pode 

ser feito, pela ameaça, pela culpa em relação à situação abusiva; pela 

omissão, pelo tabu, pelo medo, pela impotência de não saber o que fazer; pelo 

fato de já estar acostumado à violência; e etc. 

É comum observarmos que:  

Muitos mitos acerca da violência intra-familiar impedem sua 
visibilidade, como o de que ela ocorre somente nas camadas mais 
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baixas da sociedade, que são raros os casos dentro da família, entre 
outros (FERRARI e VECINA, 2002, p.32) 

Segundo Ferrari e Vecina (2002), os profissionais que trabalham com a 

violência doméstica intrafamiliar ao quebrar o pacto do silêncio estão 

amparados pela legislação e, principalmente, atuam de forma ética além de 

defender a sua integridade física e mental. 

 

 Sexo da vítima de abuso sexual 

O sexo que mais sofre abuso sexual32 

Feminino 34 

Masculino 20 

De acordo com as pesquisa realizadas e com a constatação nos dados 

empíricos o sexo feminino continua sendo o sexo que ainda mais sofre com a 

violência, essa indagação é antiga e inicia cada vez mais cedo nas vidas das 

crianças, especialmente na vida das meninas.  

Esse contexto fica evidente quando a srª Pérola revela que: 

 “Ele mexeu com a minha netinha”.  

 E quando a srª Jade questiona para a filha Esmeralda:  

“Filha, Diamante mexeu em você”?  

 As determinações sócio históricas das relações de gênero se 

desenvolveram na construção das relações sociais que determinam a forma de 

ser, agir, pensar e comportar-se na sociedade, ou seja, no âmbito da 

reprodução social. 

Compreender a questão de gênero como uma construção histórica e 

sociocultural em que os papeis e comportamentos são impostos aos sexos de 

forma que pareçam atribuições naturais e biológicas entre homens e mulheres 
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 Dados colhidos nos (cinquenta e quatro) prontuários das crianças vítimas de abuso sexual em 

atendimento.  
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tem nos levado a entender que o abuso sexual não se restringe somente a 

mulheres, crianças e adolescentes. 

É Importante ressaltar que os estudos sobre as relações de gênero 

tiveram início a partir dos movimentos feministas, por volta das décadas de 70 

e 80, com o objetivo de desmistificar a desigualdade entre homem e mulher e a 

subordinação da mulher ao homem por meio das determinações e relações 

sociais. Entender essa relação não pela centralidade na mulher como 

categoria, mas como um sujeito relacional ao homem, esse assunto é novo, 

porém, importante.   

Saffioti (2004) aponta que a mediação é o abuso do poder assegurado 

no espaço do privado, a casa e a ideologia do patriarcado. Assim como as 

relações de gênero são constituídas pelas relações sociais, e no caso da 

violência ela é constituída nas relações entre homens e mulheres. 

 

 Raça/ etnia das vítimas de abuso sexual 

Raça/etnia das crianças33  

Branco 21 

Negro 6 

Pardo  8 

Oriental 2 

 

Os dados acima demonstram que as crianças brancas são as maiores 

vítimas de abuso sexual. No entanto, não devemos tomar a raça/etnia como 

um ponto central, pois a violência domestica perpassa essa questão.   

  

                                                           
33

 Dados colhidos nos (cinquenta e quatro) prontuários das crianças vítimas de abuso sexual 

em atendimento. 
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 Idade das vítimas de abuso sexual 

Idade em que os meninos são mais abusados34 

Idades  Quantidade  

3 (três anos) 1 

4 (quatro anos) 3 

5 (cinco anos) 1 

6 (seis  anos) 1 

7 (sete anos) 1 

8 (oito anos) 3 

9 (nove anos) 2 

10 (dez anos) 2 

11 (onze anos) 3 

12 (doze anos) 2 

Idade em que as meninas são mais abusadas35 

Idades  Quantidade  

3 (três anos) 6 

4 (quatro anos) 1 

5 (cinco anos) 8 

6 (seis anos) 2 

7 (sete anos) 3 

8 (oito anos) 1 

9 (nove anos) 5 

10 (dez anos) 4 

11 (onze anos) 1 

12 (doze anos) 3 

                                                           
34

 Dados colhidos nos cinquenta e quatro prontuários das crianças vítimas de abuso sexual em 

atendimento.  

35
 Dados colhidos nos cinquenta e quatro prontuários das crianças vítimas de abuso sexual em 

atendimento.  
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 A idade da criança é um fator extremante significativo para a ação do 

abusador, pois de acordo com a teoria e com os dados empíricos as maiores 

vítimas estão em torno da pouca idade, isso porque o agressor garante que a 

criança permaneça silenciada, além de fazer com que a violência se prolongue 

por mais tempo.   

Esse fato fica evidente nas duas histórias:  

Na primeira: Ouro, com oito anos, e Rubi, com três anos.  

Na segunda: Esmeralda, com seis anos, e suas três primas, uma com 

dois anos e outra com três anos.  

As crianças não são preparadas para reconhecerem seu corpo desde 

pequenas, de acompanharem seu desenvolvimento e muito menos são 

orientadas sobre sexo e sexualidade. Infelizmente a maioria das crianças 

descobre da forma mais invasiva e cruel.  Em que as relações de gênero são 

baseadas na relação de poder em atitudes abusivas que usa o corpo do outro 

sem sua permissão e consentimento.      

Fica claro quando a mãe de Esmeralda, conta para o assistente social: 

 “O meu cunhado me colocava na cama, tirava minha roupa e tocava 

meu corpo”.  

E quando sua filha Esmeralda fala:  

“Diamante beijava a minha boca, passava a mão em mim, no meu 

bumbum, me levava para o banheiro, tirava a minha roupa e colocava e tirava o 

dedo de minha vagina e quando ouviu a senhora chegar ele vestiu minha roupa 

e me colocou para assistir televisão”.   

Neste contexto de sofrimento experimentado sem consentimento tanto a 

criança quanto o adulto que já passou por essa situação de abuso na infância 

ficam marcados, tem sua vida mutilada para sempre de diferentes formas.   
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As crianças são submetidas e forçadas a realizarem os desejos sexuais 

do outro sem entender o que está acontecendo, sem poder questionar e ainda 

são envolvidas num jogo de sedução para participarem do tal “complô do 

silêncio”.  

Essa condição de subalternidade não está ligada diretamente à ordem 

social burguesa, mas ela tem sua gênese na ideologia do patriarcado e na 

família monogâmica.  

Na família monogâmica, a relação entre os homens e as mulheres, 
entre os pais e os filhos, entre as irmãs e os irmãos, entre as crianças 
de diferentes famílias é inteiramente distinta, qualitativamente distinta 
– ontologicamente distinta – das relações que encontramos nas 
sociedades igualitárias primitivas. As relações primitivas entre os 
homens e as mulheres, entre os adultos e as crianças, as formas de 
parentesco, etc., por mais distintas ao longo do tempo e entre 
diferentes civilizações, não exibem traço algum das relações de 
poder

36
 que são a essência do casamento monogâmico. (LESSA. 

2012. P.28). 

O modelo dominante de família nuclear favorece a manifestação do 

poder, colocado de forma desigual na nossa sociedade sexista. Segundo 

Meana (2004, p.7) o sexismo é a atribuição de valores, capacidades e papéis 

diferentes a homens e mulheres, exclusivamente em função do seu sexo, 

desvalorizando tudo o que fazem as mulheres diante do que fazem os homens, 

ou seja, o que está certo e o que tem importância. 

A autora acrescenta, ainda, que os efeitos que produzem na língua do 

sexismo e o androcentrismo poderiam ser agrupados em dois fenômenos. Por 

um lado o silêncio sobre a existência das mulheres, a invisibilidade, o 

ocultamento, a exclusão. Por outro, a expressão do desprezo, do ódio, da 

consideração das mulheres como subalternas, como sujeitos de segunda 

categoria, como subordinadas ou dependentes dos homens. 

Por muitos anos a ideologia do patriarcado vem sustentando a 

subalternidade como um traço da subjetividade feminina. Entretanto, segundo 

Toledo (2007), o patriarcado não pode ser apenas centralizado na figura do 

homem, pois pressupõe um conjunto de valores e normas determinadas pelas  
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 O poder advém da propriedade privada. Esta é como vimos à riqueza expropriada dos trabalhadores e 
que se volta contra eles sob a forma do poder econômico, político e militar dos senhores.   
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relações entre homens e mulheres e mediado por um código de conduta e 

moral.  

O poder é, também, contraditoriamente exercido e mediado pelas 

relações afetivas, por vínculos amorosos, que sujeitam de forma física e 

psíquica um ser que é diferente estabelecendo a desigualdade, ou seja, uma 

relação hierárquica entre superior e inferior. Nessas condições, revela-se outro 

aspecto do poder, ou seja, a sujeição de um ser humano não como sujeito, 

mas como coisa. O diferente e o desigual passam a ser um objeto, uma coisa 

de satisfação do desejo, de sujeição pela via da sexualidade. Esta ação se 

caracteriza pelo pacto do silêncio, pela anulação do consentimento ou vontade, 

assentada em relações de confiança e amor.  

Este aspecto se revela quando a mãe de Esmeralda diz se referindo ao 

abusador, o sobrinho: 

“Ele sempre foi um menino prestativo, brincava com as crianças, 

atencioso, educado, ele era como um filho para mim e o sobrinho que mais 

gostava”.   

A violência camuflada pela manipulação dos afetos visa manter a 

relação de dominação mantendo as partes envolvidas, porém uma delas é 

submetida à vontade da outra. 

 

 Situação de classe social das famílias das crianças abusadas 
 

As pesquisas teóricas apresentam que a violência transversaliza todas 

as classes sociais, mas, no entando, nesta perticularidade podemos identificar 

uma situação de classe marcada pela desigualdade social que atinge a 

população mais vulnerável. 
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Renda familiar 

Menos de um salário mínimo 09 

Um salário  ($724,00) 04 

Um salário e meio ($1.086,00) 05 

Acima de dois salários mínimos  10 

Acima de quatro salários mínimos  04 

Acolhimento institucional  05 

Não informado nos prontuários  17 

Observamos que são as famílias de baixa renda que são atendidas pelo 

SPS, mas isso não significa que ela ocorra somente com essa população.  

Pressupomos que nas classes sociais mais abastadas a violência contra 

crianças é silenciada, seja pelo distanciamento das casas, pela não 

interferência do outro de achar que não é problema seu, ou porque essas 

questões são resolvidas na sala do analista.  

Temos que levar também em consideração que essas famílias vivem em 

situação de vulnerabilidade e moram em habitações precárias, e tal ambiente 

acaba favorecendo que vizinhos e familiares saibam e presenciem cenas de 

violência e acabam denunciando. 

Na visita domiciliar constatamos que a família da srª Jade reside numa 

pequena casa localizada no fundo de um terreno, com mais três casas no 

mesmo quintal. A casa é alugada, possui um cômodo, ambiente que funciona 

como quarto, cozinha e sala, sem divisória, um banheiro e um pátio que fica de 

frente para a rua, local onde as crianças brincam. A renda familiar não 

ultrapassa R$ 900,00 mensal. O seu companheiro é ajudante de pedreiro 

autônomo, única renda familiar. Srª Jade relatou que tem vontade de trabalhar, 

mas que não conseguia encontrar uma pessoa de confiança para cuidar dos 

dois filhos. Também, recuperando as ausência constantes da Srª Jade ao 

atendimento, muitas ocorreram pela falta de recursos para a locomoção. 

No caso da srª Pérola a situação financeira é um pouco diferente: 
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 “Recebo uma pensão do meu esposo falecido no valor de três salários 

mínimos e meu filho mais velho ajuda mensalmente com as despesas de 

alimentação”.  

 

 O perfil dos abusadores 

Quem são os abusadores das crianças37 

Pai 9 

Irmão 4 

Padrasto 2 

Família extensa    
24   
Masculino 23 Feminino 1 

 
 

Pessoas 
conhecidas  

  

13   
Masculino 12   Feminino 1  
 
Pessoas 
desconhecidas  

  

2   
Masculino 2   
   

Nos dados acima fica evidente que o maior número de abusadores 

continua sendo do sexo masculino, favorecido pela ideologia do patriarcado, 

que lhe confere o poder de sujeição, subordinação e dominação do outro que é 

menor e mais fraco.  

Quando a srª Jade, 25 anos relata que foi abusada pelo cunhado isso 

fica claro:  

“Quando eu tinha dez anos morava com minha irmã mais velha, ela saia 

para trabalhar e o meu cunhado tocava meu corpo”.  

                                                           
37

 Dados colhidos nos cinquenta e quatro prontuários das crianças vítimas de abuso sexual em 

atendimento. 
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Essa situação também fica evidente na fala de sua filha Esmeralda 

quando revela:  

“Ele me levava para o banheiro e fazia besteiras comigo, me mostrava 

seu pinto, colocava o pinto dele na minha florzinha e passava a mão em mim”.  

Ou quando a Rubi, três anos, disse para a avó: 

 “O tio faz carinho aqui”, apontando os órgãos genitais.  

Essa situação também gera dúvidas, incertezas, reflexões e 

interrogações como foi o caso da mãe de Diamante:  

“Se ele abusou da prima, então pode ter abusado das irmãs”? É preciso 

coragem para denunciar os abusadores para buscar justiça, ao em vez de 

querer fazer justiça com as próprias mãos: 

“O monstro com quem a minha filha vive”. “Ele mexeu com a minha 

netinha e com meu garoto”. 

Quando a tia, srª Jade questionou para a sobrinha se o seu irmão havia 

mexido nela essa respondeu: “sim, na periquitinha”.  

Isso fica visível também quando Ouro, (oito anos) relatou para sua avó o 

que aconteceu:  

“O tio falou para que eu não trancasse a porta porque a fechadura 

estava quebrada e eu poderia ficar preso no banheiro. Quando eu estava no 

banho ele entrou, colocou a mão na minha boca, minha mão no seu pênis e 

enfiou o seu dedo no meu cú, até sair uma coisa branca do pênis dele”.  

Geralmente, quando a criança é vítima de abuso sexual ela apresenta 

sentimentos de ira, de repulsa, de medo, de ansiedade, de ódio e impotência. 

Esses sentimentos são tão contraditórios na memória da criança que muitas 

vezes a impede de resistir ou reagir.  
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O abuso sexual com criança é de uma crueldade que além de levar a 

criança a se submeter à vontade e o desejo do outro, esse jogo ainda impede 

que a criança esqueça quem ela é, ou seja, pura e unicamente criança.  

Segundo Chauí (1984, p. 35). 

A violência deseja a sujeição consentida ou a supressão mediatizada 
pela vontade do outro que consente em ser suprimido pela 
desigualdade. Assim, a violência perfeita é aquela que obtém a 
interiorização da vontade e da ação alheias pela vontade e pela ação 
dominada, de modo a fazer com que a perda da autonomia não seja 
percebida nem reconhecida, mas submersa numa heteronímia que 
não se percebe como tal. Em outros termos, a violência perfeita é 
aquela que resulta em alienação, identificação da vontade e da ação 
de alguém com a vontade e a ação contrária que a dominam.  

Estes sentimentos contraditórios a que as crianças são submetidas, 

induzidas, alienadas e forçadas a viver, levam-nas a acreditar que são 

culpadas por tal situação, e essa culpa provoca sofrimentos de ordem 

psicológica e fisiológica.  

Isso fica claro quando a professora escreveu uma advertência para 

Esmeralda porque ela “estava dispersa, desatenciosa, além de copiar a 

atividade muito lentamente”.  

Ou quando a avó de Ouro observou que ele retornou do fim de semana 

na casa da tia “diferente, calado”. A avó insiste em saber o que houve e 

começa a observar o cotidiano da criança:  

 “Os dias foram passando e meu neto demonstrava tristeza, não tinha 

apetite, se isolava no quarto, não tinha mais interesse pelas atividades 

esportivas, estava introspectivo, tinha medo de dormir sozinho, tinha pesadelos 

constantes”.  

Os sintomas parecem ser bem comuns nas crianças vítimas de 

violência, espacialmente quando convivem ou tem contato visual com o 

abusador mesmo que distante. Foi o caso de Esmeralda informado pela mãe:  

“Minha filha continua apresentando um comportamento agressivo tem 

dormido pouco com sono agitado, chora muito e chegou a me ameaçar com 

uma faca”.  
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Em outro momento essa mesma mãe relatou: 

“Minha filha teve uma recaída, voltou a defecar nas calças e está com 

infecção urinária e corrimento”.  

A srª. Jade relembra do seu comportamento de agressividade quando foi 

abusada aos dez anos de idade pelo seu cunhado.  

“Lembro que fiquei mais agressiva com as pessoas, não fugia de uma 

briga, fiquei mais brava”.  

A situação de abuso sexual é traumática, e quando ela ocorre mais de 

uma vez provoca sentimento de pavor, ira e repulsa. Esse desconforto 

aumenta, mas muitas vezes pode aguçar outros sentimentos, pois a criança 

não tem conhecimento, discernimento e muito menos amadurecimento 

psicológico para entender que a situação vivenciada é uma violência e um 

crime. Ainda, esse processo reiterativo desenvolve nas crianças uma 

dependência que provoca outros transtornos.  É o que pode ser chamado de 

co-dependência. 

[...] uma pessoa co-dependente é alguém que, para manter uma 
sensação de segurança ontológica, requer outro indivíduo, ou um 
conjunto de indivíduos, para definir as suas carências; ela não pode 
sentir autoconfiança sem estar dedicada às necessidades dos outros. 
Um relacionamento co-dependente é aquele em que um indivíduo 
está ligado psicologicamente a um parceiro, cujas atividades são 
dirigidas por algum tipo de compulsividade. Chamarei de 
relacionamento fixado aquele em que o próprio relacionamento é 
objeto do vício. (...) Em sua forma mais benigna, os relacionamentos 
fixados são aqueles consolidados no hábito. Tais relacionamentos 
são muito mais turbulentos quando as pessoas em questão estão 
vinculadas por formas de antagonismo mútuo das quais são 
incapazes de se libertar”. (GIDDENS, 1992, p 101) 

 

Podemos identificar essa situação quando Esmeralda relata que sente 

saudades do primo.  

“Sinto falta porque ele me beijava aqui”, apontando para a boca.  

Geralmente os abusadores usam todas as formas de sedução, 

manipulação emocional para envolver uma criança, o jogo de sedução é tão 

refinado e sutil que a criança não sabe que está sendo vítima.   



145 

 

Esse jogo de sedução fica evidente nas respostas do adolescente 

Diamante, abusador da prima Esmeralda, quando é questionado pela 

psicóloga: 

“O que te levou a agir de tal maneira?”  

Adolescente: 

“Uma força incontrolável tomou conta do meu corpo”. 

Psicóloga: 

 “O que você sentiu após ter praticado o ato?”  

Adolescente: 

 “Não senti nada, nunca senti isso por ninguém, já fiquei com meninas 

de minha idade mais nunca tive essa sensação, minha prima foi à única”.  

Diante do apresentado parece que existe uma espécie de fixação pela 

criança, pois a pessoa denota ser tomado por uma “força” maior e 

“incontrolável”. O que pode significar que se essa pessoa for colocada frente a 

frente com sua vítima, pode ser tomada novamente por essa “força 

incontrolável” e continuar abusando.   

Furniss (1993, p.37) destaca algumas características do abusador sexual: 

 As pessoas que abusam sexualmente de crianças e adolescentes 

sabem que o abuso é errado e que constitui crime; 

 As pessoas que abusam sexualmente de crianças e adolescentes 

sabem que o abuso é prejudicial à criança, mas apesar disso, o 

abuso acontece; 

 O abuso sexual, como outras adições, não cria primariamente uma 

experiência prazerosa, mas serve para o alívio de tensão; 

 O processo é conduzido pela compulsão à repetição; 

 Os sentimentos de culpa e o conhecimento de estar prejudicando a 

criança podem levar a tentar parar o abuso; 
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 O aspecto sexual egossintônico (em “sintonia” com o ego) do abuso 

sexual dá à pessoa que abusa a “excitação” que constitui o elemento 

aditivo central; 

 A gratificação sexual do ato sexual ajuda a evitar a realidade e apoia 

uma baixa tolerância à frustração, denotando um ego frágil; 

 As pessoas que abusam sexualmente de crianças e adolescentes 

tornam-se dependentes psicologicamente dos atos, por aliviarem a 

tensão; 

 As pessoas que abusam sexualmente de crianças e adolescentes 

tendem a negar a dependência, para ela própria e para os outros, 

independentemente de ameaças legais; 

 A tentativa de parar o abuso pode levar a sintomas de abstinência 

como ansiedade, irritabilidade, agitação e outros sintomas. 

Neste cenário de abuso sexual com criança muitos mitos são colocados 

como: é um problema de família; ninguém deve interferir; as crianças e 

adolescentes provocam e seduzem o abusador “suposto agressor”, é uma 

questão de pobreza, de pessoas pouco instruídas, que os meninos abusados 

se tornam homossexuais.  

Portanto, acreditamos que neste cenário de abusadores muitos fatores 

socioculturais interferem nas ações profissionais, principalmente a hierarquia 

familiar marcada fortemente pelo sexismo e pelo machismo. Esses e outros 

aspectos serão apresentados na análise das atividades desenvolvidas no SPS. 
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CAPÍTULO V 

DESVELANDO UMA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

A reflexão ética do exercício profissional 

No exercício da prática profissional, o trabalho com famílias vem se 

revelando de uma complexidade crescente, configurando-se em desafios que 

nos impulsionaram a buscar conhecimento e a delimitação de novos caminhos 

teórico metodológicos para o seu enfrentamento no cotidiano profissional. O 

trabalho psicossocial e interdisciplinar ajudou a construir uma visão mais crítica 

da prática profissional com comprometimento ético-político. 

Sem as devidas reflexões sobre a prática profissional o entendimento do 

significado de ética profissional não seria possível desenvolver uma 

intervenção comprometida, responsável e qualificada.  

Quando escolhemos uma profissão passamos a ter responsabilidades e 

deveres profissionais, e nesse contexto temos que aprender a agir sem 

prejudicar os demais, gerar possibilidades de escolha mesmo quando as 

condições sócio-culturais são marcadas pela falta de recursos e propor 

condições para que as barreiras possam ser ultrapassadas. Mas estas 

possibilidades precisam estar respaldadas as normativas pelo código de ética 

profissional. 

 Para o Serviço Social a discussão ética ganha dimensão a partir dos 

anos 90 com o aprofundamento filosófico na vertente marxista. Para Barroco 

(2012) a ampliação desses conhecimentos só foi possível pelo “pensamento 

político moderno e contemporâneo e pela aproximação da reflexão ética 

marxista”.  

A ética profissional tem papel fundamental, pois entendemos que a 

reflexão ética transversaliza a prática profissional desde o seu início. 

A reflexão ética é pressuposto para a formação/capacitação e o 
exercício profissional; é necessária para o desenvolvimento da 
realidade, face às implicações éticas do agir profissional, aos conflitos 
éticos presentes no cotidiano profissional, aos impasses diante do 



148 

 

modo histórico e críticos presente no cotidiano profissional, aos 
impasses diante de escolhas de valor, entre outras. (BARROCO, 
2004, p.31).  

 Desta forma, a ética profissional é mediada por posicionamentos, ações 

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

compromisso. Se nossas ações forem construídas de acordo com esses 

princípios éticos, respeitando e valorizando os usuários, não corremos o risco 

de desenvolver no nosso cotidiano profissional atitudes consideradas 

antiéticas.  

Para Barroco (2012) as demandas das instituições sociais rebatem 

nesse cotidiano ganhando consciência, pois a repetição dessas demandas faz 

com que muitos profissionais não realizem uma reflexão crítica sobre 

determinadas situações. Para a autora o imediatismo, a fragmentação dos 

atendimentos e o senso comum, são atitudes frequentes na vida cotidiana, 

além de se repetir automaticamente diante da burocracia institucional.  

Barroco (2012, p.73) ainda acrescenta que: 

Uma das formas de reprodução da alienação que ronda o trabalho 
cotidiano é a do comportamento ético profissional que 
contraditoriamente defende os valores do Código de Ética (CE) e 
realiza outros valores, muitas vezes de forma inconsciente. Entre 
outros fatores, trata-se de uma repetição espontânea de certos 
costumes e valores internalizados e consolidados por meio de sua 
formação moral, anterior a formação profissional.  

 Sem dúvida, essa é uma reflexão bastante delicada que propõe a cada 

profissional avaliar a sua atuação de forma individual, rever questões 

constituídas ao longo de sua história de vida e trajetória profissional. Essa 

análise é necessária, pois o nosso cotidiano profissional está repleto de 

contradições vividas no cotidiano pelos profissionais e usuários. É no cotidiano 

da atuação profissional que essas contradições se confundem e se evidenciam. 

Por isso é muito importante sempre questionarmos para quem são dirigidas as 

nossas ações  

 A resposta para essa questão está respaldada no Código de Ética 

Profissional do Serviço Social de 1993 (CEPSS/93). Esse instrumento deve 

fazer parte do nosso cotidiano profissional e consultado sempre que 

necessário.  
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Para Barroco (2012, p.88): 

O dever ético político de assumir um posicionamento em face dos 
usuários e das situações que se apresentam no cotidiano do trabalho 
profissional não pode impedir a realização do atendimento, pois todos 
os sujeitos têm o direito aos serviços sociais oferecidos pelas 
instituições.  

É nosso dever profissional entender que nossas ações são direcionadas 

para os usuários, é nosso dever facilitar o acesso, valorizar a garantia de 

direitos humanos além de propor o exercício de cidadania.   

A trajetória histórica da reflexão ética tem seu início nos primórdios da 

profissão, que surgiu no Brasil como uma ação de caráter educativo, conduzida 

pela doutrina e pensamento social da Igreja Católica, para atender uma 

população vulnerável que objetivava as expressões da questão social na sua 

forma de viver.  

O Serviço Social daquela época se inseria nas instituições de caráter 

público ou privado num contexto profissional dominado pela Igreja católica, 

num exercício de atividades marcado por profundos conflitos. Sabemos que 

tais situações foram se agravando conforme as transformações do capitalismo, 

mas a profissão também sofreu mudanças e ganhou outras dimensões com 

relação ao enfrentamento das expressões da questão social apresentadas 

pelas famílias.  

Para Yasbek (2006, p. 63): 

[...] as particularidades desse processo mostram que o Serviço Social 
enquanto profissão se institucionaliza e se legitima como um dos 
recursos mobilizados pelo Estado e pelo empresariado, com o 
suporte da Igreja Católica, no contexto de expansão do capitalismo 
brasileiro na perspectiva do enfrentamento da chamada questão 
social

38
, a partir dos anos 30.  

Neste período de institucionalização e expansão da profissão, o trabalho 

do assistente social foi marcado pela ação sócio educativa com famílias na 

perspectiva da tutela e doutrinação. As intervenções profissionais e a intenção 

de “ajudar” colocavam os assistentes sociais numa situação que contribuía 

para a reprodução do conservadorismo. Essa herança, apesar de ganhar 

                                                           
38

 Questão Social é aqui entendida como o conjunto de manifestações da desigualdade social 

constitutiva da sociedade capitalista. 
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tonalidades mais modernas, veio se reproduzindo no trabalho com famílias, 

pela normatização da família idealizada.  

Iamamoto (2001) pontua que 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.  

Dessa forma Gueiros (apud YASBEK, 2002. p. 119) aponta que:  

Não basta conhecer a família nos seus aspectos modernos e 
para qual muitas vezes o Assistente Social dirige sua prática 
profissional no cotidiano, é preciso compreender sua inserção 
social e o papel que lhe é atribuído. Contudo, é necessário que 
haja recursos na esfera pública de forma universal que 
assegure proteção social para que a família e seus membros 
possam obter efetiva provisão de sua autonomia, respeitos em 
seus direitos sociais e civis.  

Neste sentido trabalhar com família pressupõe compreender a nossa 

família interna, nos percebermos enquanto família e identificarmos as 

possibilidades de mudança. Pressupõe voltar para casa com a tarefa de rever 

coisas que não olhávamos, de desenvolver um sentimento de pertencimento 

naquela família, sem levar em consideração os modelos, os padrões que estão 

colocados, pois família é encontro, é o espaço para onde voltamos todos os 

dias, tendo ou não desafios ou conflitos diários. 

Com foco na demanda do abuso sexual, passamos a uma reflexão ética 

da prática desenvolvida no SPS. 

 

Atividades desenvolvidas no SPS 

A complexidade da situação de violência ocorrida no âmbito familiar 

pressupõe que a equipe saiba diferenciar os mitos da realidade que envolvem 

a dinâmica da família “abusiva”. Para isso é preciso ter um plano de 

intervenção e novas estratégias de enfrentamento, o que significa que o 

profissional tenha uma formação especializada, um olhar atento, sensível, 
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compreensão sócio histórica de cada tipo de violência e, acima de tudo, uma 

escuta qualificada e desprendida de preconceitos.  

As atividades desenvolvidas no SPS, elencadas abaixo, articulam-se 

com o objetivo de oferecer um atendimento integrado entre as áreas de 

conhecimento e as demandas trazidas pelas famílias, pelas vítimas e 

abusadores.  

 Encaminhamento recebido 

 Acolhimento Institucional 

 Atendimento individual 

 Estudo de caso  

 Atendimento em grupo 

 Oficina temática 

 Visita domiciliar 

 Visita institucional 

 Encaminhamentos realizados 

 Sensibilizações 

 Aprimoramento Interno (reuniões, supervisões, capacitações e 

planejamento GRAS (Grade de Atividade Semestral) 

 Aprimoramento externo (participação em eventos e reuniões da rede 

socioassistencial) 

 Desligamentos 

Essas atividades são utilizadas por toda a equipe com o propósito de 

articular com as necessidades da população atendida e de operacionalizar as 

ações do cotidiano profissional. A seguir, analisaremos as atividades 

desenvolvidas no SPS, apresentando dados colhidos nos relatórios 

qualiquantitativos mensal e semestral no período de abril de 2011 a dezembro 

de 2013, bem como as particularidades das intervenções da prática do 

assistente social nas duas histórias e trajetórias de vida, tendo como fio 

condutor a dimensão da ética profissional do Serviço Social.  
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 Encaminhamento recebido 

Na tabela abaixo os encaminhamentos para o SPS chegam de 

diferentes espaços sócio ocupacionais, mas a Assistência Social e o Conselho 

Tutelar são os que mais realizam e destacam.  

Encaminhamentos recebidos 

Instituições Quantidade  

Conselho Tutelar  94 

Assistência Social (CRAS, CREAS e ONGs)  110 

Saúde  62 

Judiciário  27 

Educação   - 

Total  293 

 

Percebe-se pelas histórias relatadas, que a queixa de abuso sexual de 

Ouro, oito anos abusado pelo tio, esposo da tia paterna, e de Esmeralda, seis 

anos abusada pelo primo de quinze anos, chegaram ao SPS encaminhados 

pelo Conselho Tutelar (CT).  

Os encaminhamentos recebidos geralmente chegam ao SPS com 

número de Boletim de Ocorrência (BO). Isso significa que a criança, 

adolescente, famílias, responsáveis e as pessoas que são abusadores já 

realizaram todos os procedimentos legais, conforme propõe o sistema 

judiciário. 

 Ao identificarmos que uma criança ou adolescente está sofrendo ou 

sofreu algum tipo de violência é necessário em primeiro lugar realizar a 

denúncia na delegacia, o que gera o BO Policial. Este registra a violência para 

o conhecimento da autoridade policial, o que determina a instauração do 

inquérito e da investigação.  



153 

 

O caminho percorrido pelos familiares fica evidente quando a srª Jade 

relata:  

“O meu cunhado não me disse nada e nos levou direto para a delegacia 

e de lá fomos encaminhados para o Hospital Pérola Byington”  

Ou quando a srª Pérola informa:  

“Passou por todos os procedimentos de investigação na delegacia”.   

A denúncia é um procedimento muito árduo para as crianças, pois estas 

são submetidas a relatar a vivência da violência em diversos espaços e para 

diferentes profissionais como: no CT, na Delegacia, no Hospital, na VIJ, no 

CREAS, no SPS e outros.  Esse procedimento gera a revitimização, ou seja, o 

momento em que o registro é feito pelo sistema judiciário por repetidas vezes e 

a criança e o adolescente são coagidos a relatar as circunstâncias e o ato de 

violência que foram submetidos. A revitimização do atendimento é inevitável 

em alguns casos.  

Sabemos que a revitimização provoca na criança um sofrimento 

emocional e psicológico pela lembrança da violência sofrida por ter que repetir 

a sua história para diferentes profissionais em diversos espaços institucionais.  

Na perspectiva de reduzir os danos no momento da denúncia, a equipe 

do judiciário elaborou o projeto do “depoimento sem dano”. Esse projeto vem 

ao encontro de que a criança não precise repetir por diversas vezes o mesmo 

depoimento, ou seja, reduzir os danos causados às crianças e adolescentes 

pelo aparato judicial. A ideia desse projeto é retirar a criança e adolescente da 

sala de audiência e introduzi-los numa sala lúdica, ambiente apropriado para 

que a criança e o adolescente possam falar sobre a violência sofrida.  

O adolescente Diamante, 15 anos denunciado de abusador da prima 

Esmeralda relatou em atendimento que a audiência com o Juiz foi muito difícil, 

pois teve que contar tudo o que aconteceu, “foi difícil passar por isso 

novamente”. Informou que recebeu uma pena de medida socioeducativa 

(prestação de serviço) em uma instituição e a exigência de que continuasse no 

atendimento no SPS.  
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Percebe-se, neste caso, que o adolescente se sentiu constrangido, 

envergonhado em ter que falar sobre a violência cometida novamente. A 

questão aqui não é o fato de ele ser o abusador da criança, mas sim o 

sofrimento que esse momento provoca na mente da pessoa. 

O “depoimento sem dano” é um assunto bastante polêmico que tem 

mobilizado diversas áreas de conhecimento, pois, além dele propor a não 

revitimização da população infanto-juvenil vítimas de abuso sexual, ele também 

pressupõe reduzir danos futuros. Esse debate tem possibilitado diferentes 

argumentos, primeiro porque a criança se encontra em um momento peculiar 

da vida, ou seja, momento em que a memória mistura realidade e 

ficção/fantasia, e segundo porque nesta idade elas são facilmente induzidas a 

“mentir” a pedido de terceiros.  

Esse tipo de argumento é contraditório, pois tanto a criança como o 

adolescente possuem condições de revelar vivências fidedignas assim como o 

adulto. O relato de uma criança precisa ser levado em consideração, pois, 

como já destacamos, a violência sexual com criança geralmente não deixa 

marcas físicas e o abusador, geralmente, tenta coagir a criança com ameaças. 

Nesse sentido o depoimento oral passa ser a única prova do crime. 

A polêmica dessa prática do “depoimento sem danos” provocou muitas 

discussões entre as principais categorias profissionais, como Serviço Social e 

Psicologia. O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) se posicionou 

contra a prática afirmando que, “a forma como está, a proposta metodológica 

pode ferir as prerrogativas profissionais e os princípios éticos dos assistentes 

sociais” (CFESS, 2010. p. 01). 

A preocupação do CFESS está focada na questão da autonomia técnica 

do assistente social, ou seja, evitar que a ação profissional fique subordinada 

ao Juiz e não consiga desenvolver uma ação autônoma. 

Para Fávero (apud CFESS 2010, p.1) a atuação do profissional como 

intérprete do juiz não é uma prática pertinente para o Serviço Social. Para ela, 

“a própria terminologia utilizada na proposta do “depoimento sem danos” deixa 

claro que se trata de um procedimento policial e judicial”.  
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Neste sentido a autora pontua que tal prática pode ferir o CEPSS/93, no 

art. 16º, quando se refere ao sigilo que protegerá o usuário em tudo aquilo de 

que o assistente social tome conhecimento em decorrência do exercício da 

atividade profissional.  

Diante destas observações podemos verificar que existem muitas 

críticas em relação à metodologia do projeto do “depoimento sem danos”. No 

entanto, o assunto merece ser avaliado e discutido cuidadosamente, pois o 

CEPSS/93 veda ao assistente social, no art. 4º, que acate qualquer 

determinação institucional que fira os princípios e diretrizes desse código. 

Esse assunto ainda requer muitas reflexões e tomadas de decisões, no 

entanto, o que não podemos permitir é que as crianças continuem sendo 

revitimizadas em todos os espaços por onde ela passar, ou que seus 

depoimentos não sejam tratados como duvidosos por conta de sua condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento.  

Importante entendermos que o registro do depoimento de abuso sexual, 

em qualquer instituição, deva se voltar para a preocupação de não naturalizar a 

situação de violência, pois a vítima de violência já passou por diversos 

espaços, já expôs sua intimidade e seu segredo para tantas pessoas que 

começa achar normal a conduta dos profissionais, naturalizando a situação de 

violência. Não podemos perder de vista que a repetição pode causar dor e 

sofrimento e que, portanto, o atendimento digno é direito do cidadão.   

Após o BO na delegacia a criança e ou adolescente são encaminhados 

para realizar o exame de corpo de delito no Hospital Pérola Byington, 

referência no atendimento de violência contra criança e adolescente. O laudo 

do IML é documento elaborado para gerar prova criminal. Apesar de ser uma 

medida bastante complexa para as pessoas que sofreram violência sexual, o 

atendimento médico imediato e recente é fundamental para aplicar as medidas 

de proteção com medicamentos (anticonceptivo de emergência, as profilaxias 

das DSTs, hepatite B e HIV) com o objetivo de evitar danos futuros.   

Esse procedimento fica claro na fala da srª Jade:  
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“No hospital a minha filha foi submetida ao exame sexológico, tomou 

medicação para sífilis, AIDS, colheu secreção vaginal para pericia, falou com a 

psicóloga, assistente social e tomou tantas medicações que acabou relatando 

que estava com raiva do primo”.  

A srª Pérola exemplifica o caminho percorrido 

 “Exame do Instituto Médico Legal (IML) no Hospital Pérola Byngnton, 

Serviço Social do Hospital, Vara da Infância e Juventude (VIJ), Conselho 

Tutelar (CT) e a partir de lá fomos encaminhados para o SPS”.   

Esse procedimento de atendimento é exigido dos profissionais o 

cumprimento dos princípios de sigilo, ética e segredo profissional estabelecido 

pelas leis e códigos de ética profissional:  

 Na CF/88 no art. 5º estabelecem que seja inviolável a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurados o                     

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação.  

 No Código Penal Brasileiro no art. 154 é proibido revelar alguém, sem 

justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, 

ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. 

 O Código de Ética Profissional do Serviço Social Lei 8.662/1993 

(CEPSS/93) no artigo 16º estabelece que: o sigilo protegerá o/a 

usuário/a em tudo aquilo de que o/a assistente social tome 

conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional. 

 No Art. 18º do (CEPSS/93) a quebra do sigilo só é admissível quando se 

tratarem de situações cuja gravidade possa envolver ou não fato 

delituoso, trouxer prejuízo aos interesses do/a usuário/a, de terceiros/as 

e da coletividade. 

Segundo Barroco (2012. p.145)  

O sigilo profissional se mostra imprescindível para efetivação de um 
trabalho profissional competente, responsável e eficiente, pois é a 
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partir das informações colhidas que o assistente social poderá 
compreender a situação na sua totalidade e também na sua 
singularidade, podendo intervir da forma mais adequada e 
respeitando a dignidade do usuário, bem como sua capacidade de 
escolha e de decisão. 

Importante destacar que ao identificarmos qualquer suspeita ou 

confirmação de violência contra criança, adolescente e outros segmentos é 

nosso dever enquanto cidadãos e profissionais denunciar. 

Esse exercício fica claro quando a srª Jade informa que procurou o (CT) para 

denunciar seu sobrinho e responsabilizar seus pais.  

“O Conselheiro que me atendeu pediu para que eu fizesse uma denúncia no 

disque 181, e assim o fiz”.  

Neste caso o próprio Conselheiro que atendeu poderia ter realizado essa 

notificação, não era necessário que a família o fizesse no disque 181, já que 

geralmente o CT é quem realiza as visitas domiciliares após as denúncias realizadas.   

 A notificação tem papel importantíssimo e estratégico para ações de 

prevenção e proteção das vítimas. A notificação é um mecanismo da política 

pública estabelecido em Lei como um Sistema de Informação Nacional de 

Agravos de Notificação (SINAN) é um mecanismo específico com garantia de 

direitos e proteção social. A denúncia deve ser efetuada por qualquer pessoa, 

mas a notificação somente por profissionais em determinadas instituições 

como, por exemplo: a saúde.  

Realizamos duas denúncias no disque 100 na mesma semana 

juntamente com a srª Pérola.  

Como vimos, os encaminhamentos recebidos chegam ao SPS com 

uma queixa inicial de algum tipo de violência sofrida, no entanto, essa queixa 

somente poderá ser confirmada após os atendimentos individuais e em grupo 

realizado pela equipe psicossocial.  

No caso do recebimento de um encaminhamento sem BO a família é orientada 

e quando necessário encaminhada aos órgãos para realizar os procedimentos legais. 

Quando o abuso sexual é identificado, ou se tem a suspeita, em alguma instituição, os 

profissionais podem encaminhar a família para o CT e ou VIJ da região de moradia da 
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família a fim de que as crianças e adolescentes sejam atendidas pelos Serviços 

Especializados.   

 

 O acolhimento  

 

Acolhimento significa em primeiro momento atender as pessoas que 

chegam ao serviço. O acolhimento é um instrumento que deve ocorrer em todo 

o processo de atendimento do usuário, pois tanto as vítimas como os 

abusadores precisam ser respeitados na sua singularidade, se sentirem 

seguros nesse espaço para que possam falar sobre suas questões e que 

consigamos dar continuidade ao atendimento.  

 De acordo com o artigo 13º do ECA:  

É fundamental respeitar a autonomia, a individualidade e os direitos 

das pessoas em situação de violência sexual. Deve-se resguardar 

sua identidade e sua integridade moral e psicológica, tanto no espaço 

da instituição quanto no espaço público (por exemplo: junto à mídia, à 

comunidade, etc). Da mesma forma, deve-se respeitar a vontade 

expressa da vítima em não compartilhar sua história com familiares 

e/ou outras pessoas.  

É no momento inicial do atendimento que o profissional tem a 

oportunidade de estabelecer com o usuário uma relação de confiança, pois ao 

revelar a intimidade do espaço da vida privada esse usuário confirma que os 

seus segredos estão seguros. Por isso o nosso código de ética profissional 

determina em relação aos usuários que seus segredos serão protegidos pelo 

“sigilo profissional”.  

Acolhimento  

Acolhimentos  Quantidade   

Crianças e adolescentes 294  

Famílias e responsáveis  254  

Agressores Adulto  Adolescente Masculino Feminino 

20 6 14 17 3 

Total  568  
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O momento de acolhida é realizado por um assistente social e ou 

psicólogo, e esses técnicos precisam estar preparados para ouvir, capacitados 

para conduzir e mediar o diálogo entre as partes, garantido o direito da criança 

e adolescente, respeitando a sua condição de pessoa em processo de 

desenvolvimento e valorizando seu depoimento.  

O acolhimento no SPS é realizado primeiro com o responsável e 

posteriormente com a criança e adolescente. Quando a criança comparece ao 

acolhimento com o responsável essa realiza atividades com os educadores 

enquanto a (o) responsável conversa com um técnico. Essa situação ocorreu 

no caso da srª Pérola quando revelou para a recepcionista que trouxe a 

criança, pois não confiava em ninguém para deixá-lo.   

 O acolhimento é o momento em que o responsável pela criança e ou 

adolescente tem a oportunidade de expressar seus sentimentos, angústias e 

chorar uma dor que, na maioria das vezes, está ligada ao sentimento de 

impotência, ou seja, de ter falhado como cuidador.  

Essa situação fica evidente quando a srª Pérola ficou mais da metade do 

acolhimento chorando, xingando e pedindo desculpas por não conseguir se 

controlar quando revelava informações desconectas do neto, da neta, da filha e 

do genro. A avó se culpava o tempo inteiro, relatava que a sua vontade era de 

entrar no apartamento da filha e fazer justiça com as próprias mãos.   

O profissional, neste momento, precisa ter a capacidade do ouvir para 

compreender, para enxergar, sentir, acolher e principalmente para construir 

juntamente com o usuário um plano de atendimento voltado para as suas 

necessidades. Essa abordagem é necessária durante todo o processo em que 

o usuário se mantiver no Serviço.   

Tanto o acolhimento inicial como os demais atendimentos devem ocorrer 

num ambiente acolhedor, seguro e que ofereça privacidade aos usuários, 

assim como evitar que suas informações sejam estigmatizadas durante todo o 

processo de atendimento.   
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A escuta inicial é uma possibilidade real que o profissional precisa 

desenvolver para entender o que está acontecendo, além de ser um caminho 

para enfrentar os limites vivenciados ou que serão encontrados no decorrer do 

atendimento.  

Isso fica claro quando a srª Pérola entrou na sala de atendimento 

chorando. Demonstrava muito sofrimento, angústia, revolta e verbalizava que 

iria se vingar da filha e do genro.  Ela dizia que não acreditava que isso estava 

acontecendo novamente em sua vida, dizia que sua filha era uma “ordinária” 

que estava vivendo com um “pedófilo”, dizia expressões como: “monstro, 

gordo, canalha, vagabundo” entre outros. A avó relatou ainda que tinha 

“vergonha de pensar que a sua filha foi cúmplice dessa barbaridade”.  

Foi um acolhimento muito confuso e longo, permitimos que ela 

expressasse todos os sentimentos e emoções sem nos preocuparmos com o 

foco de um determinado assunto, afinal, ali era o lugar da escuta, da expressão 

do seu desespero, angústia, medo, ansiedade e delírios envoltos pela vivência 

de um drama real. Percebemos que a usuária apresenta seus limites em 

desenvolver um discernimento com relação aos seus sentimentos e 

acontecimentos. 

O profissional precisa saber o momento exato de interromper um 

atendimento e dar continuidade em outro momento, pois é preciso levar em 

consideração as emoções que se manifestam na maioria das vezes encobertas 

por sentimentos variados.   

Todas as queixas trazidas inicialmente, somente poderão ser 

confirmadas após diferentes ações, atendimentos e intervenções, isso porque 

precisamos em primeiro lugar conhecer a realidade das famílias e isso somente 

ocorre quando observamos atentamente todos os fatores sociais e 

psicológicos. Logo, as queixas trazidas inicialmente poderão ou não ser 

confirmadas.      

  



161 

 

 Atendimento individual 

Os planos de atendimentos individuais são essenciais para que o 

profissional consiga realizar uma intervenção de qualidade e está presente 

durante todo o processo de permanência do usuário no serviço.  O registro com 

os pontos mais relevantes sobre o que viu e ouviu no momento do atendimento 

são fundamentais, e esses elementos servirão de análise para um 

aprofundamento posterior da demanda trazida. É extremamente importante que 

consigamos registrar na memória os fatos relatados, pois nem sempre temos a 

oportunidade de elaborar o relatório durante o atendimento.  

Atendimento individual 

Atendimento Individual Quantidade 

Crianças e adolescentes  861 

Famílias e responsáveis  1.698 

Agressor  188 

A escuta é em instrumento importantíssimo em todo o processo de 

atendimento, mas é no individual que ela se torna fundamental, pois ajuda 

organizar as intervenções, assim como avaliar como a queixa trazida no 

acolhimento se expressa na realidade vivida, o que nos conduz a buscar 

compreensão e aprofundamento teórico sobre a complexidade do abuso sexual 

com criança. A escuta é uma possibilidade que o profissional precisa 

desenvolver para entender o que está acontecendo. 

No caso da srª Pérola, os atendimentos ocorriam uma vez por semana. 

Não foi um exercício fácil, pois o sofrimento e revolta da avó caminhavam 

juntos. A srª Pérola não fazia, na maioria das vezes, uma leitura sobre o 

caminho de possibilidades, tudo se dava em torno da situação da violência, 

sobre os limites, mas ela foi corajosa, buscou seus próprios recursos, 

realizando diariamente uma reflexão acerca das saídas possíveis. Nos 

atendimentos possibilitamos que ela própria entendesse que havia respostas 

institucionais e poderíamos caminhar juntas no enfrentamento da situação.  
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Foram necessários muitos encontros individuais, com o propósito de 

fortalecer a avó como corresponsável nas ações previstas. Para isso 

trabalhamos por meio de orientações e reflexões, superando a posição de 

vítima para ser um sujeito na busca do enfrentamento. Ela começou a enxergar 

a situação de violência a partir de outro ângulo, pois somente assim ela teria 

consciência do que estava acontecendo e do que poderia fazer. 

Foi uma prática bem complexa, mas realizamos junto com ela todas as 

reflexões sobre os limites colocados pelo judiciário, sobre os nossos próprios 

limites com relação à dificuldade de articulação da rede e dos seus próprios 

limites, pois ela precisava ter plena consciência do que queria para que 

pudéssemos orientá-la e fornecer as ferramentas necessárias.  

Com esse processo metodológico conseguimos desenvolver junto com a 

srª Pérola avanços significativos. A sede de vingança cedeu espaço para o 

reconhecimento da prioridade de proteção das crianças. A sua atenção se 

voltou para o planejamento de caminhos para tirar a neta da situação de risco. 

Na sua busca a avó descobriu que a única forma de fazer justiça era brigando 

por ela de forma justa, acessando efetivamente a dimensão da cidadania. 

Esse momento foi tratado como estratégia de intervenção para avançar 

e direcionar a responsável. A equipe buscou mais uma vez os recursos teórico 

metodológicos de cada área, em especial do Serviço Social, para ampliar e 

direcionar os encaminhamentos necessários. 

As estratégias de intervenção que a equipe utilizou para conduzir a 

responsável e a criança foi o desenvolvimento da sua autonomia a partir da 

escuta, do apoio, da informação e da orientação familiar, além de realizar a 

articulação com a rede de proteção social, pois a rede de convivência 

comunitária já estava bem estruturada.  

 

 Atendimento ao abusador  

O atendimento com o suposto abusador tem o objetivo de ouvir para 

compreender as razões, motivos, fatores, enfim, entender o que leva uma 
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pessoa a praticar um crime com uma criança indefesa. Importante ressaltar que 

os atendimentos voltados para os abusadores sempre ocorrem de forma 

individual e em horário especifico para que não haja um encontro entre a vítima 

e o abusador. No entanto, é preciso levar em conta que muitos abusadores 

ainda vivem sobre o mesmo teto com a vítima ou próximo, é o caso de muitos 

abusadores adolescentes, irmãos ou primos da vítima.  

No SPS a maioria dos agressores em atendimento é adolescente que 

chegam com o rótulo de abusadores sexuais dos seus irmãos e primos. Ao 

serem denunciados, e pelo fato de estarem protegidos pelo ECA, são 

encaminhados, geralmente, pela Vara da Infância e Juventude (VIJ) e CT para 

o atendimento psicossocial.  

O psicólogo desenvolve o atendimento com o abusador, e o assistente 

social com a família. No SPS tivemos a oportunidade de atender o abusador 

com o objetivo de compreender a história de vida das famílias que 

apresentavam situações de reprodução da violência. Um caso exemplar foi 

quando um pai, agressor físico do filho, revelou que sua infância e 

adolescência também foram marcadas por violência física perpetrada pelo seu 

pai. Ele verbalizou:  

“Quando eu tinha quatorze anos, um dia não amanheci disposto para a 

lida39, fiquei fazendo serão40 para não trabalhar, o meu pai pegou a inchada 

sem dó e acertou o meu ombro. Caí na hora”.  

No calor do relato ele arrancou a sua camisa e mostrou a cicatriz da 

violência. Naquele momento entendemos que a cicatriz não estava somente no 

corpo, mas na memória afetiva daquele homem, o que nos ajudou a 

compreender que ele era tão vítima quanto o filho. Esse exercício foi 

importante para que pudéssemos orientar sobre o processo de repetição, 

refletir com ele sobre a sua infância e sobre a do filho, no intuito de que ele 

entendesse que ele estava repetindo a história do pai.  

                                                           
39

 Expressão que designa trabalho. 

40
 Expressão que designa uma atitude de lerdeza em relação ao trabalho. 
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Foi um trabalho bastante complexo, mas a equipe psicossocial trabalhou 

junto com o agressor no sentido de proteger o adolescente, mas, acima de 

tudo, fazer com que pai e filho compreendessem que ambos haviam sido 

vítimas e que a não repetição era fundamental.  

Nos atendimentos identificamos que muitos adolescentes abusadores já 

haviam sido vítimas de abuso sexual perpetrado por uma pessoa da família, e 

que suas ações de reprodução da violência muitas vezes estavam baseadas 

na sua “naturalização”. Essa situação fica evidenciada na fala de um 

adolescente de dezessete anos que abusou da irmã.  

 “Fui vítima, então, posso ser abusador, pois é normal no meu ambiente 

familiar”.  

Consideramos o atendimento com o abusador de extrema relevância, 

pois é a oportunidade de compreender os seus motivos, sem julgamentos e 

recriminações. Isso ficou claro quando o adolescente, Diamante foi 

encaminhado para o atendimento no SPS.   

Infelizmente, ainda encontramos muitos profissionais que julgam essas 

ações, mas acreditamos que seja necessário um espaço em que essas 

pessoas possam ser ouvidas, que suas histórias e trajetórias de vida saiam do 

anonimato. Precisamos quebrar o silêncio, pois somente assim podemos 

buscar formas de enfrentar essa questão.      

Nesse sentido o nosso CEPSS/93, no art. 6º, veda ao assistente social 

bloquear o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas instituições, 

através de atitudes que venham coagir e ou desrespeitar aqueles que buscam 

o atendimento de seus direitos.  

Os atendimentos realizados com abusadores adultos são raríssimos, 

pois o adulto comparece somente por exigência jurídica. Na maioria dos casos, 

o abusador acredita que uma “simples carícia” nas partes íntimas da criança 

não pode ser considerada uma violência, e chega até a oferecer justificativas 

para o seus atos de violência:  
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“Fazia isso porque chegava em casa pilhado (estressado) e mexer nela 

(sua filha de um ano e meio) me desestressava e ela também gostava”. (Relato 

de um pai num único atendimento ao SPS). 

Diante de um atendimento como esse o profissional precisa ter muito 

controle emocional para entender o que está por detrás de atitudes tão 

desumanas, do abuso de poder desigual, do não reconhecimento que a criança 

confia na proteção do adulto, nos seus comandos, da ausência da consciência 

que está causando um crime e um sofrimento à outra pessoa.  Por isso, 

devemos levantar o maior número possível de dados no momento do 

atendimento individual para que possamos construir uma ação que dê conta 

das contradições inerentes a este assunto.   

Independente para quem seja direcionado o atendimento, muitas ações 

e instrumentais precisam ser providenciados e preenchidos. Percebemos que 

no SPS não é diferente e que alguns requisitos são de competência do Serviço 

Social no trabalho psicossocial. Um exemplo é o estudo socioeconômico do 

usuário para avaliação da renda e conhecimento das condições sociais da 

família, mas é também competência desse profissional:  

 Informar e orientar a população atendida sobre direitos e deveres 

da criança e do adolescente; 

 Mediar às relações entre os serviços e recursos disponíveis nas 

políticas públicas e organizações sociais;  

 Fortalecer a rede de serviços: jurídico, social, saúde, educação, 

trabalho, cultura e outros;  

 Fortalecer a população atendida enquanto cidadão de direito 

através do atendimento familiar em grupo e das oficinas temáticas 

e demais atividades como: preenchimento de relatórios, 

realização de encaminhamentos, estudos de caso, visitas 

domiciliares e institucionais, contato com a rede de serviços 

socioassistenciais, participação popular e outros.  
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Dessa forma, percebe-se que a atuação profissional não é uma ação 

simples, e deve estar em consonância com o art.5º do CEPSS/93, ou seja, 

“fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao 

trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e as suas conclusões, resguardando 

o sigilo profissional” 

 

 Estudo de caso 

 O estudo de caso é uma atividade importante para planejar as ações a 

serem desenvolvidas nas próximas intervenções. É um momento, também, em 

que a equipe tem a oportunidade de expor suas angústias diante de um 

atendimento difícil. Os estudos são realizados semanalmente pela equipe 

técnica com a supervisão da coordenadora do serviço ou não e em alguns 

momentos com a supervisão da equipe do CREAS e CRAS.  

Estudo de caso 

Estudo de casos 403 

   

Após a realização do acolhimento com a srª Jade o caso foi apresentado 

para a equipe no estudo de caso a fim de traçar uma proposta de atendimento 

com a família e criança a partir dos dados trazidos.   

Esse momento de intervenção é oportuno para a prática psicossocial e 

interdisciplinar.  É a oportunidade para que cada profissional possa dialogar e 

refletir sobre o usuário, família e situação trazida. Nesse sentido, articula-se ao 

art. 10º do CEPSS/93, que estabelece que “é necessário incentivar, sempre 

que possível, a prática profissional interdisciplinar”.  

Todas as informações colhidas no atendimento com a srª Pérola e com a 

criança Ouro foram dialogadas, e percebemos que a diversidade dessa história 

nos instigava e trazia diversos elementos para reflexão. Esse atendimento 

obrigava a equipe ter um ouvir diferenciado, cautela, paciência e sensibilidade 

para refletir com a responsável. 
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Em estudo de caso compreendemos porque ela dizia que aquele 

“monstro” tinha atacado novamente. Com essa revelação compreendemos a 

dimensão do sofrimento da srª. Pérola. Depois dessa denúncia decidimos que 

todas as decisões seriam tomadas juntamente com ela e com seu 

consentimento. Que qualquer intervenção, encaminhamento seria em comum 

acordo a fim de proteger a criança, mas, acima de tudo, queríamos que ela 

entendesse que era protagonista de sua própria história.  

Diante de um estudo de caso precisamos considerar e analisar cada um 

de acordo com suas especificidades e particularidades, pois ao nos 

depararmos com atendimentos difíceis é necessário acionar a rede de proteção 

social, a fim de pensarmos em estratégias de enfrentamento por meio de 

atendimentos individuais, em grupo, visitas domiciliares, visitas institucionais e 

encaminhamentos.  

 

 Atendimento em grupo 

O SPS não possui uma metodologia específica para o atendimento em 

grupo. O profissional tem autonomia para desenvolver um trabalho em grupo 

baseado nas suas experiências e metodologias desenvolvidas ao longo de 

suas experiências, conhecimentos especializados e métodos apreendidos.  

Atendimento em grupo 

Atendimento em grupo (quantidade de 

pessoas) 

Quantidade 

Crianças e Adolescente  4.067 

Famílias e responsáveis  3.177 

No caso do atendimento individual ou do atendimento em grupo com 

crianças, ainda que abordem temáticas semelhantes ou iguais, são atividades 

realizadas de forma diferente do adulto.  
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A criança precisa de outros mecanismos para expressar seus 

sentimentos, e a atividade lúdica é a mais recomendada: desenhar, pintar, 

contar história, interpretação de situações utilizando bonecos, fantoches, jogos, 

argila, música, massa de modelar enfim uma infinidade de objetos 

intermediários para que as crianças tenham a possibilidade de se expressar 

através da fantasia e da imaginação, brincando.   

O trabalho em grupo com famílias, leva em consideração que cada uma 

tem uma história, embora com muitos pontos em comum com as demais. 

Compreendemos que a família é um sujeito coletivo, e principal protagonista, 

que exige no seu trato de uma qualificação técnica e metodológica, e, 

principalmente, aberta à interdisciplinaridade.  

Acreditamos que o ponto de partida para realizar um bom trabalho em 

grupo necessita considerar as famílias num contexto sócio-histórico, levar em 

conta seus saberes, sua história de vida e construir novos pensamentos e 

ações junto com elas, a partir da sua forma de pensar e ver o mundo. 

De acordo com o art 5 º do CEPSS/93, é dever do assistente social:  

Garantir a plena informação e discussão sobre as 
possibilidades e consequências das situações apresentadas, 
respeitando democraticamente as decisões dos/as usuários/as, 
mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças 
individuais dos/as profissionais, resguardados os princípios 
deste Código. 

Esse trabalho só é possível a partir do acolhimento, da escuta, da troca 

de experiências, do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, da 

construção da rede social, da relação estabelecida entre as famílias e os 

profissionais através do diálogo e do reconhecimento das relações familiares. 

Todavia não é uma ação fácil de ser realizada, requer tempo e dedicação.  

O atendimento em grupo desenvolvido pela pesquisadora no SPS 

sempre foi baseado na metodologia da “Equipe Reflexiva” do Tom Andersen41, 

                                                           
41

A proposta da “Equipe Reflexiva” implica no consentimento e na adesão de todos os envolvidos de um 

determinado trabalho em grupo algumas “regras”. Essas regras  consiste em formarmos duas equipes, 

onde cada uma fala sobre algo, enquanto a outra ouve sem interromper por um tempo determinado 

pelo facilitador/condutor do grupo. Nesse sentido a  “Equipe Reflexiva” permite que cada pessoa se 
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que tivemos a oportunidade de colocar em prática a partir de uma experiência 

adquirida no processo de formação profissional, quando desenvolvia o estágio. 

Essa experiência nem sempre foi desenvolvida de acordo com a proposta 

original, no mesmo ambiente, mas a abordagem era sempre baseada nessa 

metodologia.  

Uma experiência que nos marcou no desenvolvimento dessa prática foi 

a oportunidade de colocar crianças e responsáveis juntos no mesmo 

atendimento em grupo, utilizando a metodologia de Tom Andersen, com dois 

grupos, com a temática de direitos e deveres na relação entre pais e filhos.  

Nos atendimentos em grupo a srª Pérola nos agraciava quando relatava 

sobre a importância do nosso trabalho e incentivava os pais não perderem a 

esperança, pois tudo que ela queria era ter a neta por perto e isso estava 

prestes a acontecer. A srª Pérola foi um exemplo de superação para a equipe e 

para os pais que puderam acompanhá-la e aprender com ela. Decidimos que 

seria interessante lhe darmos mais autonomia nos processos grupais.  

Mas o contrário também pode acontecer, pois as pessoas são diferentes 

em muitas questões. Isso ficou evidente quando a senhora Jade entrou em 

contato e informou que não queria participar do atendimento em grupo.  

Nesse sentido a equipe precisa ficar em alerta para entender o que está 

acontecendo não só com a resistência da mãe, mas também para observar o 

que a equipe está desenvolvendo, as suas ações, atitudes, acolhimento, 

diálogo que possa ter provocado ou não essa resistência em comparecer ao 

atendimento.  

  
                                                                                                                                                                          
conecte ao que lhe faz sentido.  “Ao incluir o outro, não só ampliamos nossos conhecimentos com os 

seus múltiplos versos, mas o colocamos como co-responsável na construção de um novo 

conhecimento”. (CAPPANARI,2012, p.04). Esse formato de trabalho em grupo implica em algumas 

questões, tais como a própria disponibilidade de se sentir observado enquanto observa, se questionar 

sobre suas responsabilidades, preservar as diferenças aceitando os multiversos sobre os fatos, conseguir 

identificar e pontuar as conotações positivas do contexto, compartilhar o processo de uma estrutura 

hierárquica mais horizontal etc. Esse trabalho pressupõe conversas onde cada pessoa envolvida 

participa de um dialogo interno e um externo simultaneamente, e onde diferentes sistemas de 

significado co-existem no mesmo espaço. (ANDERSEN, 1999).  
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 Oficina temática  

As oficinas temáticas voltadas para crianças, adolescentes, familiares e 

responsáveis tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento de diferentes 

habilidades, fortalecer as relações sociais do grupo, refletir sobre o cotidiano 

através de outros aspectos, de realizar uma auto avaliação sobre as questões 

pessoais e de propor conhecimento sobre as formas de proteção social. 

Oficina temática  

Oficinas Temáticas  625 

  

Este espaço é oportuno para crianças, pais e responsáveis aprender e 

desenvolver habilidades, mas é também o lugar que temos para valorizar as 

habilidades que já possuem. Isso aconteceu quando, ao identificarmos as 

habilidades da avó srª Pérola, solicitamos que ela nos ajudasse a desenvolver 

algumas oficinas para os pais e responsáveis, o que foi motivo de muita 

alegria.   

A oficina também possibilita o desenvolvimento de produtos artesanais 

que podem ser transformados numa oportunidade de geração de renda, assim 

como a reflexão sobre a demanda através de um vídeo, sessão cinema, festa 

de confraternização, um evento de beleza, um passeio, entre outros.  

 

 Visita domiciliar 

Após o estudo de caso, geralmente são tiradas algumas prioridades para 

compreender melhor a situação da família e em muitos casos é necessário 

uma visita domiciliar para compreender melhor a realidade vivida por eles. 

Visita domiciliar 

Visitas domiciliares  75 
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 A visita domiciliar sempre foi um instrumento técnico operativo do 

Serviço Social, e essa prática foi constituída historicamente com a profissão. É 

um instrumento profissional que aproxima o profissional da realidade dos 

usuários, uma possibilidade de ver e sentir as demandas apresentadas nos 

espaços socio-ocupacionais, de verificar a rede social, de resgatar os aspectos 

sociais e de fortalecer os vínculos entre instituição e população atendida.  

Na visita realizada na residência da srª Jade percebemos que a família 

residia numa pequena casa localizada no fundo de um terreno, com mais três 

casas no mesmo quintal, num bairro com infraestrutura local, com posto de 

saúde, saneamento básico, próximo de escolas e creche, sendo carente de 

espaço cultural e lazer. Esmeralda estuda perto de casa. A casa é alugada, 

possui um cômodo, ambiente que funciona como quarto, cozinha e sala, sem 

divisória, um banheiro e um pátio que fica de frente para a rua, local onde as 

crianças brincam. 

No momento da visita a mãe reafirmou que pretendia se mudar, pois o 

sobrinho sempre passava na rua, era visto pelas crianças que brincavam no 

pátio, e isso vinha causando reações inesperadas na filha. Refletimos com a 

mãe que uma divisória poderia isolar e impedir a visão de quem passasse na 

rua e dar um pouco de segurança para a filha. Avaliamos que a visita domiciliar 

foi importante e positiva, pois possibilitou compreender melhor a dinâmica 

familiar.  

Diante de uma visita domiciliar algumas questões devem ser levadas em 

consideração:  

 Aviso prévio aos familiares sobre a visita domiciliar; 

 Objetivo claro sobre o motivo da visita; 

 Os objetivos devem ser discutidos e refletidos antes e após 

a realização da visita;  

 A visita deve ser geralmente realizada por dois profissionais, 

jamais realizar uma visita domiciliar sozinho, o profissional 

precisa levar em conta a sua segurança pessoal; 
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 Ética profissional, respeitando os costumes crenças e 

hábitos dos usuários visitados, valorizando-o e respeitando 

sua dignidade; 

 Abrir mão de preconceitos e discriminações;  

 Ter sensibilidade para ouvir o inesperado e enxergar o não 

visível nos relatos;  

 A comunicação é fundamental, pois é o momento que 

compreendemos e nos fazemos ser compreendidos.  

 

 Visita institucional  

As visitas institucionais são realizadas sempre que necessárias nos 

espaços sócio ocupacionais da rede de proteção das áreas de (educação, 

saúde, assistência social e judiciário). Os objetivos destas visitas sempre estão 

relacionados ao fato de discutir algumas situações de interesse dos usuários, 

viabilizar um encaminhamento considerado difícil, acompanhar a evolução da 

criança, adolescente e família nos diferentes espaços frequentados por eles, 

além de mediar possíveis conflitos existentes entre as famílias e gestores onde 

estão sendo atendidos.  

Visita institucional  

Visitas institucionais 71 

Diante de situações inusitadas às vezes só resta para equipe realizar um 

contato com os órgãos para verificar as possibilidades de intervenção em 

outros momentos e se é possível realizar uma visita institucional com a equipe 

daquele órgão ou com varias equipes dependendo da situação.  

Isso aconteceu durante um atendimento de uma criança que chegou no 

SPS com laudo confirmado de abuso sexual seguido de estupro perpetrado 

pelos tios maternos, sendo dois homens e uma mulher. A criança apresentava 

muitas consequências da violência sofrida, a mais complexa era a 

agressividade com colegas na escola, e essa situação já havia trazido sérios 

desafios para os pais e crianças como: expulsões frequentes, queixas no CT e 
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advertência. Diante destes desafios e da dificuldade de comunicação com a 

equipe pedagógica, foi oportuno um contato com a coordenação da escola com 

o propósito de agendar uma visita institucional na escola e uma reunião com os 

agentes envolvidos. 

Essa possibilidade de intervenção é bastante eficaz para os 

profissionais envolvidos, como a equipe psicossocial, a equipe pedagógica da 

escola, para os pais e responsáveis e o CT, pois a reunião coletiva 

possibilitava discutir os limites de relacionamento entre pais/responsáveis 

das crianças e representantes da escola. Essa possibilidade melhorava o 

diálogo e diminuía os conflitos entre escola, aluno e pais/responsáveis.  

O SPS também recebe profissionais de outras instituições e ou espaço 

sócio ocupacionais com a mesma finalidade, ou seja, para realizar estudos de 

casos de crianças, adolescente e famílias.  

 

 Encaminhamentos  

No SPS os encaminhamentos são realizados para a rede de proteção 

social dentro ou fora do distrito de abrangência. Importante ressaltar que o 

encaminhamento tem caráter formal (documental escrito) constando um relato 

resumido dos pontos que consideramos mais importantes sobre a pessoa 

encaminhada e que o profissional da outra instituição deva saber para atender 

as necessidades daquele usuário/família.  

A finalidade dos encaminhamentos não é de expor a vida da família e 

suas dificuldades, mas de orientar as famílias, verificar os recursos financeiros, 

sociais e psicológicos, trabalhando no intuito de minimizar as dificuldades e, 

através da rede de proteção social, buscar os recursos para atender as 

demandas trazidas. 
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Encaminhamentos  

Encaminhamentos Realizados Quantidade  

Assistência Social  58 

Saúde  22 

Educação - 

Judiciário  2 

Trabalho 3 

Cultura e esporte - 

Total 85 

 

As demandas trazidas são diversificadas, mas, na tabela acima, 

podemos verificar que os maiores números de encaminhamentos foram 

realizados para a Assistência Social. Isso significa que muitas famílias buscam 

recursos temporários como: vale transporte para realizar o acompanhamento 

das crianças e adolescentes no atendimento psicossocial, cesta básica e 

complementação de renda através dos PTR.  

Ao refletirmos com a mãe de Esmeralda sobre a dificuldade financeira 

da família para arcar com o custo semanal da condução para comparecer nos 

atendimentos, disponibilizamos para a responsável o vale transporte para os 

atendimentos posteriores e realizamos um encaminhamento para o CRAS 

solicitando inclusão da família nos PTR.  

Encaminhamos a srª. Pérola para o Ministério Público e Defensoria 

Pública e assim que o CT realizou a visita domiciliar e constatou que a criança 

continuava em contato com o agressor, o advogado particular da srª Pérola 

entrou com pedido de requerimento de desarquivamento de processo.  
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Num processo de encaminhamento não basta apenas encaminhar a 

pessoa, é necessário que se entre em contato com os técnicos daquele 

serviço, que reflita sobre a situação e, quando surgir à oportunidade, que 

realize uma visita institucional a fim de estreitar a relação.    

Por isso, na história do menino Ouro, procuramos no primeiro momento 

entender porque o caso da criança Rubi havia sido arquivado. Para isso, 

buscamos a compressão do judiciário através da advogada do CREAS da 

região. Recebemos as orientações e realizamos o encaminhamento da srª. 

Pérola para o CT da região em que a criança Rubi morava.  

Em atendimento individual a avó relatou que:  

“A conselheira “M” me chamou de mentirosa, fofoqueira, que não tinha o 

que fazer e que estava colocando problemas onde não existia”.  

Na presença da srª Pérola entramos em contato com o CT e 

conversamos com a conselheira citada acerca do encaminhamento realizado. 

Essa retrucou que não estava entendendo o teor da queixa, pois sabia que a 

avó estava inventando tudo isso. Relatamos que a situação era grave e que ela 

deveria ter entrado em contato conosco, procurado entender, antes de 

prejudicar as intervenções realizadas. Mais ainda, deixamos claro que, diante 

da falta de credibilidade deste órgão, iríamos realizar uma denúncia no disque 

100 e posteriormente entrar com uma ação no Ministério Público a fim de 

apurar os fatos para que alguma providência fosse tomada. Realizamos duas 

denúncias no disque 100 na mesma semana na presença da srª Pérola.  

 

 Sensibilizações 

A equipe desenvolve essa proposta de trabalho com reflexões sobre 

violência doméstica nos espaços sócios ocupacionais da rede de proteção 

social dos distritos atendidos com o intuito de divulgar o Serviço, refletir sobre 

as demandas da violência nos diferentes espaços e de fomentar o trabalho em 

rede.  Essa atividade é agendada com um mês de antecedência e realizada 

com os profissionais das instituições requerida.  
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Sensibilizações 

Sensibilizações de prevenção 29 

 

  De acordo com o artigo 12º do CEPSS/93, é importante apoiar e/ou 

participar dos movimentos sociais e organizações populares vinculados à luta 

pela consolidação e ampliação da democracia e dos direitos de cidadania. 

Portanto, essa atividade é legitima, pois diz respeito à mobilização de grupos 

para lutar por direitos sociais. 

 

 Aprimoramento interno 

Os profissionais que trabalham com o fenômeno da violência contra 

crianças, adolescentes, famílias e com os agressores precisam ficar atentos às 

mudanças legais, sociais e políticas. Neste contexto a participação em 

diferentes espaços de reflexão se faz necessário para o aprimoramento de 

novos conhecimentos que atenda às necessidades dos usuários.   

Aprimoramento interno 

Capacitações, reuniões, supervisões e planejamentos. 271 

 

  A participação dos profissionais em eventos, reuniões e capacitações 

profissionais são possibilidades reais para enfrentar as dificuldades postas 

sobre esse cotidiano tão complexo, além de ser um momento de cuidar do 

cuidador. Segundo o artigo 2º do CEPSS/93, o aprimoramento profissional de 

forma contínua é um serviço dos princípios deste Código. 
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 Aprimoramento externo  

A equipe do SPS participa mensalmente de atividades externas com a 

proposta de apreender conhecimento teórico que possa contribuir com o 

cotidiano profissional, viabilizar o atendimento, além de divulgar o Serviço e 

ampliar a rede de conhecimento social.  

Aprimoramento externo  

Participação em eventos e reunião com a rede 

socioassistencial  

63 

 

 Desligamentos 

Os desligamentos são realizados pela equipe do SPS por meio de alta, 

transferência de Serviço, mudança de endereço (fora do território de 

abrangência do Serviço) e abandono tanto das crianças e adolescentes que 

vivem em situação de Acolhimento Institucional, como das crianças e 

adolescentes que não vivem em Acolhimento Institucional.  

Desligamentos 

Desligamentos 224 

 

  Nos casos de abandono do atendimento, antes de ser concretizado o 

encerramento, são realizados vários procedimentos para entender os motivos e 

incentivar que a família e a criança retornem ao atendimento. Algumas faltas 

são inevitáveis, e na segunda falta consecutiva, sem justificativa, a psicóloga e 

a assistente social entram em contato para saber o motivo da ausência. Na 

terceira falta é feito mais um contato e agendada uma visita domiciliar com o 

intuito de refletir com o responsável sobre a importância do atendimento para a 

criança ou adolescente, além de ser o momento oportuno para o contato com a 

realidade daquela família.  
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 Diante das informações colhidas e as reflexões realizadas com a família 

e essa ainda declarar que não deseja frequentar o atendimento, a equipe 

elabora um relatório de encerramento informando a VIJ que a criança e ou 

adolescente foi desligado do Serviço exemplificando as ações realizadas e o 

motivo do encerramento.  

Os números de desligamentos chamaram a atenção. Por esse motivo foi 

realizado uma investigação nos duzentos e vinte quatro prontuários de crianças 

e adolescentes desligadas para entender os motivos apresentados.  

Identificamos o desligamento por abandono em cinquenta e seis 

casos de crianças e adolescentes que viviam em Acolhimento 

Institucional. Nos relatórios de encerramento foram observadas as seguintes 

justificativas para o abandono:  

 A equipe da Casa de Acolhida decidiu que as crianças/adolescentes não 

compareceriam no atendimento após aquela data, pois o quadro de 

funcionário da instituição estava desfalcado; 

 Que as crianças/adolescentes não demonstravam interesse em 

continuar no atendimento; 

 Que a criança/adolescente ficaria no atendimento interno da instituição;  

 Que a criança/adolescente não apresentavam sequelas sobre a 

violência sofrida.  

Identificamos o desligamento por abandono em oitenta casos de 

crianças e adolescentes que não estavam em Acolhimento Institucional, e 

dentre os motivos encontramos as seguintes justificativas:  

 Mãe não tem condições de acompanhar a filha nos atendimentos, pois 

começou a trabalhar; não tem com quem deixar os filhos menores, ou 

está cuidando de uma pessoa doente na família; 

 Mãe relata em declaração por escrito que “não tenho interesse, minha 

filha está bem”; 

 Alguns familiares não acreditam que a violência tenha ocorrido; 
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 Dificuldades econômicas, por não ter condições de arcar com o vale 

transporte semanalmente.  

Ao identificamos os prontuários dos desligamentos por abandono, 

verificamos que dos duzentos e vinte quatro prontuários, sessenta e oito casos 

eram de crianças que sofreram abuso sexual e os motivos dos desligamentos 

foram:  

Casos de desligamento por abandono 

 Abuso sexual  Quantidade Agressores  Quantidade 

Crianças  68 Pai 22 

  Irmãos 14 

  Família extensa  21 

  Desconhecido  11 

 

Neste cenário mais uma vez a prática evidencia o que a teoria tem 

apontado, ou seja, a maioria dos casos de abuso sexual com crianças é 

perpetrada pelas pessoas mais próximas das crianças. Verificamos que em 

vinte e um dos casos de abuso sexual com crianças foram realizados por 

pessoas da família: tios (as), cunhados (as), avós, primos (as) e que vinte e 

dois dos casos foram realizados pelo próprio pai.  

Considerando os motivos apresentados para o abandono, em trinta e 

oito casos as famílias apresentaram como justificativa a dificuldade financeira, 

ou seja, não conseguem arcar com o custo da passagem semanalmente para 

acompanhar as crianças nos atendimentos. 

 

Os demais (quarenta casos) as mães justificaram que: 

 começaram a trabalhar para ajudar na renda da familiar; 

 não tem uma pessoa de confiança que possa acompanhar a criança 

no atendimento; 
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 não tem tempo diante dos diversos afazeres do dia-a-dia; 

 tem que acompanhar os demais filhos e ou familiares doentes.    

Apesar de muitas pesquisas apontarem que a violência sexual não está 

associada à questão financeira, percebemos aqui que essa se expressa e tem 

um peso significativo na finalização do atendimento.  

Importante ressaltar que a equipe faz o que acredita ser possível para 

manter a criança no atendimento, mas é a família que dá a palavra final. Em 

muitos casos a rede de proteção é acionada na busca de subsídios financeiros 

para que crianças e famílias continuem frequentado o atendimento. 

Infelizmente nem sempre essas intervenções são contempladas, pois 

esbarramos com a burocracia das políticas públicas e principalmente com a 

falta de verba para garantir tal direito.    

Encontramos, também, trinta e seis casos por mudança de endereço, 

ou seja, famílias, crianças e adolescentes que passaram a morar fora do 

distrito de abrangência do SPS. Nestes incluídas as crianças e adolescentes 

que vivem em situação de Acolhimento Institucional.  

Observamos que quatorze casos de desligamentos receberam alta 

neste período, pelos seguintes motivos 

 A equipe compreendeu que a família, criança, adolescente e ou 

agressor diante de todos os processos de atendimentos 

compreenderam a demanda trazida e desenvolveram atitudes de 

proteção e fortalecimento pessoal e familiar; 

 A equipe concluiu que a criança, família e ou agressor conseguiram 

realizar uma análise sobre a queixa trazida e perceber que as 

crianças e adolescentes precisam ser protegidas; 

 A equipe não identificou vestígios de que a violência tenha ocorrido; 

 Em outros casos as famílias e crianças e adolescentes conseguiram 

evoluíram diante do atendimento e passaram a compreender os 

riscos em que pais e filhos estavam vivendo e os movimentos de 

proteção para que a violência não ocorra ou se reproduza.  
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Identificamos, ainda, que trinta e três casos de desligamento foram 

transferidos para outra instituição.  

Verificamos que cinco jovens ingressaram no mercado de trabalho, e 

solicitaram o desligamento.  

A partir do levantamento destes dados através dos prontuários dos 

desligados, surgiram algumas curiosidades como:  

 Quais foram os tipos de violência que as crianças e adolescentes em 

situação de Acolhimento Institucional sofreram? 

 Quem são seus agressores?  

Ao entrar em contato com os casos de desligamentos percebemos que 

muitas crianças e adolescentes em situação de Acolhimento Institucional 

sofreram vários tipos de violência. 

Tipos de violência e agressores identificados em crianças e adolescentes 

em situação de acolhimento institucional.  

Tipos de violência Quantidade 

Negligência 43 

Física  31 

Psicológica 30 

Abuso sexual  9 

Abandono 5 

Agressores 

Mãe 47 

Pai 19 

Irmão 2 

Família extensa 5 

Desconhecidos  3 
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 Observamos nos prontuários das crianças e adolescentes desligadas 

que estas sofreram mais de um tipo de violência perpetrada pelo mesmo 

agressor, ou seja, sofreram mais de uma violência simultaneamente.   

Essas observações somente constatam o que a teoria tem nos 

apresentado na intervenção do cotidiano profissional. A agressão muitas vezes 

se inicia com as crianças com um grito, depois uma ofensa, mais adiante um 

empurrão, um tapa, passa da hora de alimentar, da data de vacinação, tem 

baixa frequência escolar, ou seja, neste contexto sofrem vários tipos de 

violência e privações ao mesmo tempo.  

A partir dos dados percebemos que na maior parte a violência doméstica 

é perpetrada pelas genitoras, ou seja, a mãe, a pessoa mais próxima da 

criança. Importante ressaltar aqui que as famílias de crianças e adolescentes 

que estão em Acolhimento Institucional estão organizadas a partir da mulher. 

Mulheres com filhos pequenos que são cuidados pelas suas mães, suas tias, 

suas irmãs e ou filhos mais velhos. Essas mulheres, em sua maioria, são 

pobres, privadas de oferecer o básico para seus filhos, mulheres abandonadas 

pela figura paterna, mulheres vítimas de violência doméstica na infância pelos 

pais, ou quando adulta pelos seus companheiros. Mulheres desempregadas ou 

com empregos informais, mulheres usuárias de álcool, drogas e muitas vezes 

com doenças mentais, enfim, determinações sociais que são impostas a muitas 

famílias na contemporaneidade. 

É visível que a presença das mulheres no mercado de trabalho tem 

crescido de maneira significativa nos últimos tempos, principalmente no 

mercado informal. Isso porque o trabalho em sua essência é um espaço para 

poucos, especialmente para a população empobrecida que não teve a 

oportunidade e acesso às políticas públicas de educação e qualificação 

profissional. Por isso, muitas famílias assumem qualquer tipo de trabalho que 

lhes garanta o sustento de seus membros.       

Essas mulheres desenvolvem muitas atribuições importantes como: ser 

mãe, chefe de família, cuidadora dos filhos, dona de casa, trabalhadora no 

mercado formal ou informal. Múltiplas determinações impedem que essas 
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mulheres se dediquem aos filhos como a sociedade espera, ofereçam o básico 

como alimentação, educação, orientação, vestimenta, frequência escolar e 

saúde. Muitas famílias vivem em situação limite e se sentem impotentes diante 

destas privações. Não queremos dizer aqui que as situações de privações 

justificam as agressões e negligências dos seus filhos, mas é importante 

refletirmos sobre esse contexto complexo que muitas famílias vivem há muito 

tempo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nós devemos às nossas crianças, os cidadãos mais 
vulneráveis em qualquer sociedade,  uma vida livre de 
violência e medo. A fim de assegurar isto, devemos 
manter-nos incansáveis em nossos esforços, não apenas 
para alcançar a paz, a justiça e a prosperidade para os 
países, mas também para as comunidades e membros da 
mesma família.  

Nelson Mandela 

Iniciar as considerações finais desta pesquisa é um momento de 

satisfação de dever cumprido e ao mesmo tempo de melancolia. Afinal, depois 

de varar madrugadas, de adiar planos, encontros, e levantar perguntas sem 

respostas, tudo valeu a pena, nada foi em vão, “começaria tudo outra vez se 

preciso fosse” e “mais uma vez, recomeçar”.  

Neste momento, a ideia é ponderar sobre o caminho percorrido até aqui, refletir 

sobre os limites e possibilidades do trabalho do assistente social, além de 

capturar os pontos mais relevantes apresentados na pesquisa, os avanços 

desenvolvidos na compreensão do objeto de estudo, as propostas de 

enfrentamento e as novas sugestões de temáticas a serem pesquisadas.  

 Percebemos que o abuso sexual contra crianças é um fenômeno antigo, 

mas que passou a ser considerado como um “problema social” somente a partir 

do século XX, no esteio do debate em torno dos direitos humanos.  

Independentemente de sua forma de expressão, toda e qualquer 
forma de violência que causa indignação, pede por intervenção. Pode 
ser encarada como um sintoma gerador de momentos de grande 
tensão, denunciando uma estrutura social e ou familiar insatisfatória, 
decorrente, em grande parte, da perda de referências e valores 
estruturais. (ADORNO, 1999. 41p).   

Vimos que as determinações presentes na situação de abuso sexual é 

uma violação dos direitos humano e sexuais. Abusar do corpo e da sexualidade 

de uma criança pela força, pelo poder, pela coerção e sujeição da vontade do 

outro por pressão psicológica, intimidação e sedução é um crime. 
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 A violação de direitos humanos nos núcleos familiares tem deixado 

marcas profundas na população infanto-juvenil. Parece obvio que diante do 

quadro complexo de violência contra criança que os profissionais saibam 

diferenciar os mitos da realidade que envolve a dinâmica da família abusiva, 

para ter claro um plano de intervenção e a busca de novas estratégias.   

É nossa responsabilidade interromper o ciclo da violência e denunciá-la 

para que a criança e ou adolescente não se torne um “cidadão de papel”, como 

diz o jornalista Gilberto Dimenstein (2005).   

Alguns autores acreditam que a violência contra crianças e adolescentes 

faz parte de uma cultura baseada em concepções de infância, adolescência e 

sexualidade que não estão descoladas das relações econômicas, de gênero e 

de raça que configuram a estrutura da nossa sociedade. Portanto, diante de 

uma família ou individuo que sofreu violência, é preciso considerar todos os 

aspectos implicados, pois a violência é sempre um fenômeno que merece uma 

contextualização devido à sua complexidade.  

O cotidiano da prática profissional está marcado por um processo de 

aprendizado com embasamento teórico, mas especialmente por conhecimento 

empírico. O contato com o outro, as histórias e trajetórias de vida das pessoas 

sempre a principio são vistos com muito encantamento, mas a falta de respeito 

de enxergar o outro como cidadão de direito sempre foi motivo de indignação. 

Por esse motivo a prática profissional sempre foi um momento oportuno para 

refletir sobre assuntos ainda que particularizados, mas que contem uma 

dimensão de totalidade.  Acreditamos que é no cotidiano profissional que os 

objetos de pesquisa são apresentados ao pesquisador, só precisamos está 

atentos para objetivá-los.   

Pensando neste caminho, a escolha em falar sobre uma pratica 

desenvolvida no SPS suscitou a ideia de trazer as histórias das famílias para 

uma reflexão sobre as suas demandas e mostrar que, mesmo que a queixa 

inicial tenha sido o abuso sexual com criança, a família traz outras 

necessidades que exigem atenção. Portanto, mesmo que, por força da 
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dinâmica instaurada pelas políticas públicas, atendemos de forma individual e 

setorizada, não podemos permitir uma ação fragmentada.  

Nesse sentido, qualquer estratégia que interrompa a violação de direitos 

e o ciclo da violência no espaço da família precisa ter embasamento 

teórico/crítico, conhecimento sócio histórico sobre a família e, acima de tudo é 

preciso dar voz as pessoas e suas histórias. Importante entender que esse 

exercício profissional requer atenção e ação consciente, reflexiva e com 

embasamento teórico metodológico, técnico operativo e ético político da nossa 

profissão, baseado no respeito e na escuta.  

Se não ouvirmos o que cada um tem a nos dizer fica impossível realizar 

qualquer intervenção, precisamos ouvir para escutar. Somente com a escuta é 

possível dar luz ao atendimento, pois ela guia o começo, meio e fim de 

qualquer demanda.  

Se tivermos uma pratica que transita entre demandas, carências e 
necessidades só podemos conhecê-las, à medida que estejamos 
realmente escutando o que o outro tem a nos dizer, e não apenas 
trabalhando com indicadores, com tabelas, com índices, com 

referenciais teóricos que a universalidade nos fornece. (MARTINELLI. 
1999, p.14). 

Na atuação profissional não existe uma receita pronta de como fazer. As 

demandas chegam à nossa mesa cotidianamente, e se não escutarmos o que 

o outro tem a dizer não temos como deliberar qualquer intervenção, ação, 

articulação, reflexão, orientação, encaminhamento enfim, o que for necessário 

para dar uma resposta à situação apresentada pelo nosso usuário.  

 A demanda de abuso sexual com criança requer muita reflexão, 

pesquisa teórica e empírica, especialmente em torno da família, da vítima e do 

abusador. Nossa prática profissional precisa se voltar para as questões 

concretas, precisa cada vez mais buscar os elementos representativos dentro 

de cada história de vida, pois é nesse miudinho, nesse singular particularizado 

que encontramos conectividade com o universal.   

É importante que a nossa prática seja embasada no Código de Ética 

Profissional, que nos oferece um norte importante para a ação comprometida 

com valores de emancipação e autonomia. No momento em que as pessoas, 
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usuárias dos serviços institucionais, conseguirem realizar no seu cotidiano uma 

leitura da realidade vivida, caminharem na busca de mudanças e de ver 

possibilidades acontecerem pela perspectiva da cidadania, é a resposta que o 

profissional deseja. 

Mesmo sabendo que este tema gera em nós profissionais, angústia, 

sensação de impotência e de invasão de privacidade alheia, e ainda que sejam 

considerados e entendidos como mecanismos de defesa, tais sentimentos não 

podem se manifestar na displicência ou na falta de comprometimento em 

orientar as famílias. 

Precisamos vencer a burocratização das políticas públicas viabilizadas 

pelos serviços, programas, projetos e benefícios, é preciso ter claro a garantia 

de direitos humanos, refletir com nossos usuários sobre as questões sejam 

elas de forma individualizadas e singularizadas, mas tendo como ponto de 

partida o coletivo, quem sabe assim consigamos atingir voos mais altos no 

cotidiano profissional.  

Um ponto de partida de superação dos entraves postos na prática 

profissional pode ser pela reflexão acerca dos limites e possibilidades do 

trabalho do assistente social em dada realidade institucional.  

Nesta pesquisa nos debruçamos na atuação do assistente social no 

SPS, pois objetiva o fenômeno da violência em toda sua complexidade, 

principalmente pelo que provoca na vida das crianças e de seus familiares. 

Escolhemos desvelar uma prática profissional no enfrentamento de uma 

demanda de abuso sexual a partir da literatura sobre o assunto e de dois 

relatos que trazem elementos claros para analisar os limites e as 

possibilidades em relação à rede de atendimento e os serviços oferecidos, às 

particularidades de cada usuário e até às do próprio profissional.   

No decorrer da exposição, percebemos que, embora sejam inúmeras as 

possibilidades de intervenção do assistente social no enfrentamento do abuso 

sexual, também muitos são os limites. Na objetivação da proposta desta 

pesquisa, percebemos que três limites estão presentes na ação profissional.  
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O primeiro é a articulação entre o poder público e a organização não 

governamental, tendo em vista a precariedade da supervisão dos serviços, da 

prestação do trabalho técnico e do distanciamento cada vez maior do poder 

público e da população vulnerável. A proposta de minimizar tal situação 

esbarra logo de início na ineficiência e burocratização na efetivação dos 

direitos básicos, como educação infantil, saúde, alimentação, emprego, 

segurança entre outros.   

O segundo limite diz respeito à articulação da rede de proteção social, 

uma dinâmica de parceria que dificilmente se efetiva com eficácia na prática, 

dada à falta de organização da própria rede em se articular para conhecer, 

dialogar, encaminhar suas questões e enfrentar os seus questionamentos. A 

proposta para diminuir essa distância partiu do SPS por meio de 

sensibilizações junto aos demais serviços, programas e projetos existentes nos 

distritos atendidos.   

O terceiro limite se objetiva na prática profissional, particularmente no 

desenvolvimento das habilidades específicas do próprio profissional para 

enfrentar a questão da violência com crianças, adolescentes, familiares e 

abusadores, na perspectiva de potencializar os recursos da rede de proteção 

social, da comunidade e da família. Não é tarefa fácil, já que a demanda do 

abuso sexual pressupõe articulação, interação de ações para que se possa 

garantir direitos e fortalecer vínculos tão fragilizados.  

No que diz respeito às possibilidades postas na prática de 

enfrentamento do abuso sexual com criança, destacamos o compromisso ético 

da equipe psicossocial, com embasamento ético, teórico e metodológico 

interdisciplinar, que possibilitou mudanças significativas, além de apresentar 

novas perspectivas de atuação.  Foi exigida da equipe uma relação de troca 

sobre os conhecimentos teóricos, saberes, habilidades, diretrizes éticas e 

políticas de cada área no intuito de trabalhar as questões particulares e 

singulares da demanda trazida. Para se efetivar e ser eficaz, o trabalho 

demanda muito estudo, articulação  com outras áreas de conhecimento e com 

a rede de serviço de proteção como o CREAS, o Ministério Público, o Conselho 

Tutela (CT) e a Vara da Infância e Juventude (VIJ).   
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Uma possibilidade evidente é, a partir da indignação, da revolta e do 

sofrimento que aparecem na queixa, muitas vezes com o desejo de “fazer 

justiça com as próprias mãos”, direcionar o usuário para o entendimento de que 

acionando as respostas institucionais é possível caminhar no enfrentamento da 

situação. A sede de vingança deve ceder espaço para o reconhecimento e 

prioridade de proteção às crianças.  

Outra é a possibilidade de realizar vários encontros dos envolvidos com 

a equipe, o que demanda tempo e a necessidade de acompanhamento, 

rompendo com o pragmatismo e o imediatismo.  

Outra possibilidade é desenvolver a corresponsabilidade entre usuários 

e profissionais no planejamento das ações previstas, rompendo com a tutela e 

o controle. É importante a superação da vitimização, oferecendo elementos 

reflexivos para entender o que está acontecendo e o que pode ser feito e 

interpretando as ações junto à rede de proteção, como o judiciário, o CT, as 

instâncias executivas da política de assistência social, entre outras. As 

estratégias de intervenção da equipe conduzem o desenvolvimento dos 

recursos necessários para o protagonismo e o desenvolvimento da sua 

autonomia a partir da escuta, do apoio, da informação, da orientação familiar e 

da articulação com a rede de proteção social. 

As intervenções realizadas, além de demandar tempo e dedicação, 

revelaram, também, a possibilidade de avaliar o impacto do nosso trabalho. 

Não podemos perder de vista a dimensão que a violência sexual exerce na 

vida das pessoas. A metodologia de intervenção, em primeiro momento 

individual e posteriormente em grupo, foi importante para fortalecer e propor 

novas possibilidades de enfrentamento. Sem dúvida, conseguimos avanços 

significativos na efetivação de respostas, como as medidas de proteção das 

crianças, afastando o abusador tirando-as da situação de risco.  

Podemos destacar inúmeras possibilidades, mas, sem dúvida, a mais 

objetiva é a efetivação da garantia dos direitos das crianças entendendo que a 

única forma de fazer justiça é lutar por ela de forma justa, acessando a 

dimensão da cidadania. 
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A violência doméstica é um fenômeno multi facetado, em cuja dinâmica 

estão articulados aspectos sociais, econômicos, políticos, psicológicos, 

culturais que não podem ser tratados de forma isolada e nem complementar. 

Por isso o processo de intervenção profissional nesse campo pressupõe 

reconhecer a complexidade da demanda numa perspectiva de totalidade e o 

terreno contraditório sobre o qual as ações profissionais se desenvolvem. 

A sociedade tem avançado na conquista e valorização dos direitos 

humanos e das políticas públicas, mas as estratégias de enfrentamento ainda 

são tímidas e não conseguem dar conta das demandas.  

Enfrentamos um tempo de aceleramento da desigualdade social, da 

ausência das políticas públicas, enfim, muitas famílias estão vivendo em 

situação de vulnerabilidade. Entendemos que todas as formas de atenuar as 

dificuldades são bem vindas, porém não são suficientes, é necessário lutarmos 

por melhores condições de vida, respeito aos direitos e a eficácia das políticas 

públicas.   

Diante desta contextualização fica evidente que somos responsáveis por 

proteger e reivindicar direitos, e não podemos permitir que qualquer criança 

fique exposta a riscos sociais por falta de proteção. Mesmo diante de tantas 

mudanças na garantia por direitos humanos, das diferentes formas e 

estratégias de enfrentamento das expressões da questão social e em especial 

da criança e do adolescente, precisamos continuar lutando por avanços 

sociais, culturais, políticas e judiciária a favor da população infantil.   

Apesar das garantias democráticas, claramente expressas na CF/88 e 

posteriormente no ECA/90, o Estado ainda tem se mostrado ineficaz no 

combate a violência. Mesmo diante da elaboração das Leis de proteção das 

crianças e adolescentes vários questionamentos ainda podem ser feitos.  Quais 

as possibilidades que o Estado tem oferecido para que as famílias possam 

proteger seus filhos? Afinal, se essas estratégias estivessem suprindo os 

objetivos propostos, existiriam tantos casos de violência contra crianças, 

adolescentes, mulheres, idosos e jovens? Será que a forma como o Estado 
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vem demandando as prioridades em atender a situação não tem deixado às 

famílias ainda mais vulneráveis?  

Finalizando, percebemos que ainda temos muitas indagações sem 

respostas. Neste sentido temos consciência de que o debate não tem um ponto 

final. Independente do tipo de violência que nos propusemos a estudar/abordar, 

todas tem uma complexidade e, portanto, não se esgotam as possibilidades 

de novos olhares.  

A formação continuada tem sido uma das estratégias de qualificação dos 

profissionais para que se sintam preparados para as exigências na 

implementação de políticas públicas da assistência social. 

A reflexão sobre a prática profissional sem dúvida é um caminho viável, 

não só pela possibilidade de analisar criticamente os limites e desafios, como 

para indicar as formas de superação por meio de novas propostas de 

intervenção, dos elementos apresentados, dos saberes adquiridos, da 

articulação destes saberes e acima de tudo da ampliação do conhecimento a 

partir de um caminho consciente. 

Por isso, nesta trajetória que finda temporariamente aqui, continuando 

seguindo para ser quem eu sou.  
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