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RESUMO  
O presente texto tem como tema a violência contra crianças e 
adolescentes. Foi realizado uma revisão integrativa buscando 
compreender como a categoria de serviço social nos eventos do 
Congresso Brasileiro de Assistentes sociais (CBAS) e Encontro Nacional 
de Pesquisadores de Serviço Social (ENPESS) tem discutido sobre o tema 
tendo em vista os eixos de eixos estratégicos do Plano Nacional de 
Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de 
2013. Pode-se visualizar amplo debate sobre análise da situação e tímida 
produção sobre a Prevenção, Defesa e responsabilização, a ausência da 
discussão sobre o protagonismo infanto juvenil. Tendo em vista o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, a produção científica e ampliação 
de debate acerca deste tipo de violência tem por finalidade o 
desenvolvimento de políticas que atendam este público visando a 
proteção integral a este grupo social em desenvolvimento. 

 
Palavras-chave: Serviço Social; Violência sexual; Criança e 

Adolescente. 
 

ABSTRACT 
This text has as its theme the violence against children and adolescents. 
An integrative review was carried out in order to understand how the 
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category of social service in the events of the Brazilian Congress of Social 
Workers (CBAS) and ENPESS has discussed the subject in view of the 
strategic axes of the National Plan to Combat Sexual Violence Against 
Children and Adolescents of 2013. A broad debate on the analysis of the 
situation and a timid production on Prevention, Defense and 
accountability can be seen, the absence of discussion on the role of 
children and adolescents. In view of the Children and Adolescents 
Statute, the scientific production and expansion of the debate about this 
type of violence has the purpose of developing policies that serve this 
public aiming at the integral protection of this social group in 
development. 

 
Keywords: Social Work; Sexual Violence; Child and Adolescent. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A violência sexual contra crianças e adolescentes é um tema que vem ganhando 

destaque na sociedade, podendo este ser reflexo das políticas sociais de proteção a este 

segmento social, conforme estabelecido no ECA. Com a ampliação do debate temos também 

uma aproximação da comunidade acadêmica com este tema, sendo o assistente social um dos 

profissionais que podem lidar com este tipo de violação de direitos em diferentes espaços sócio 

ocupacionais tendo em vista que a questão social e suas manifestações são objetos de estudos 

e intervenção deste profissional que tem por intencionalidade a garantia dos direitos sociais e 

o enfrentamento das diversas formas de violência. De acordo com a Organização Mundial as 

Saúde a violência sexual pode ser definida pelo: 

 

[...] uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, 
contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha a 
possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 
desenvolvimento ou privação. (Universidade Federal de Santa Catarina, 2014, p. 12). 

 

Desta forma, a violência pode ser compreendida enquanto uma questão de saúde 

pública (Minayo, 1999) por este ser o espaço de políticas públicas que buscam garantir o bem 

estar físico, mental e social da população (UFSC, 2014). 

Tendo em vista a importância do tema no âmbito social e acadêmico, o referente 

trabalho é fruto de uma iniciação científica em andamento que se propôs a analisar a violência 

sexual contra crianças e adolescentes tendo como ênfase uma análise da produção de 

conhecimento do Serviço Social sobre o tema. Buscou-se a compreender a “atuação do 
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assistente social no enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes tem sido 

discutida em artigos científicos”. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar artigos nos eventos de abrangência nacional do 

Serviço social que versam sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes entre os anos 

2010 e 2019; já se tem como objetivos específicos conhecer as produções científicas do Serviço 

social sobre a temática violência sexual por meio da metodologia revisão integrativa; conhecer 

os tipos de estudos que estão sendo realizados sobre o tema em questão; e compreender o 

enfoque do Serviço Social na atenção às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. 

Como supracitado, o método adotado para pesquisa foi a revisão integrativa para 

apreensão dos dados realizando a partir deste uma análise crítica que tem por norte o 

materialismo histórico dialético. A revisão integrativa, que foi o método de pesquisa adotado 

para este presente trabalho, possibilitando a síntese de estudos publicados sobre o tema e uma 

análise destes, sendo neste caso, possibilitando a análise de como o tema da violência sexual 

contra crianças e adolescentes vem sendo discutida pela categoria profissional do serviço social. 

Este método foi adotado pois é mais amplo e possibilita uma melhor visualização das produções 

(MENDES, SILVEIRA, GALVÃO). 

A pesquisa foi do tipo exploratória, de abordagem qualitativa buscando realizar uma 

análise de dados partindo do materialismo histórico dialético. Os artigos foram buscados em 

anais de dois eventos de nível nacional da categoria profissional, o Encontro Nacional de 

Pesquisadores de Serviço Social (ENPESS) e o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) 

em um período de 10 anos. Para seleção dos textos, o modo de seleção foi ter como descritores 

“violência sexual contra crianças e adolescentes”. A organização dos textos selecionados deu-

se por meio da análise das palavras chave e dos resumos. 

 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE 

 

O Brasil é um país historicamente construído sobre a violência de muitos grupos sociais, 

a exemplo de crianças, mulheres e pessoas negras, violência esta que reflete a maneira como 

estamos socialmente segregados. Desta forma, podemos afirmar que o ciclo da violência se dá 

nosso cotidiano, a exemplo da cultura do estupro e do genocídio da população negra 
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estampado diariamente nas manchetes dos jornais de maneira acrítica. Dentre as violências, a 

violência sexual é definida como: 

 
[...] todo ato sexual, tentativa de consumar um ato sexual ou insinuações sexuais 
indesejadas, ou ações para comercializar ou usar de qualquer outro modo a 
sexualidade de uma pessoa por meio da coerção por outra pessoa, 
independentemente da relação desta com a vítima, em qualquer âmbito, incluindo o 
lar e o local de trabalho (Universidade Federal de Santa Catarina, 2014, p. 24). 

 
A violência sexual pode ser subdividida em, de acordo com o a Lei nº 11.340, de7 de 

agosto de 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha:  

 
• Estupro; 

• Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa; 

• Medir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar; 

• Formar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; 

• Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher (BRASIL, 
2006, online) 

 

De acordo com o 15º Anuário de Segurança Pública, no ano de 2020, durante a 

pandemia o estupro e estupro de vulnerável teve uma queda de 14,1% no mês de abril, que 

correspondeu ao primeiro mês de isolamento social e prevenção à Covid-19, porém, logo após 

os números voltaram a crescer. Ainda de acordo com o Anuário, no estado de São Paulo temos 

uma queda no número absoluto de estupro e estupro de vulnerável de 12.374 no ano de 2019 

para 11.023 em 2020 e a maior parte destes são violências cometidas contra vulnerável (73% a 

nível Brasil). A queda do número de casos na pandemia não necessariamente condiz com a 

realidade tendo em vista que passamos por um período excepcional da história do país em que 

pode-se visualizar de forma palpável a agudização das expressões da questão social, a exemplo 

do aumento de pessoas em situação de rua e o retorno no país ao mapa da fome. 

O anuário nos apresenta ainda, que 28,9% das vítimas de estupro no Brasil tem entre 10 

e 13 anos, idade que coincide com o início da adolescência e a mudança no corpo destes sujeitos 

em desenvolvimento. Quando o anuário apresenta dados do estupro de vulnerável mostra que 

este ocorre com mais frequência durante a semana (ao contrário de adultos), com a maioria 

das suas vítimas negras (50,7%), do sexo feminino (86%), tendo o autor da violência conhecido 

(85%). Estes dados são de extrema importância para a compreensão do fenômeno da violência 

e para o desenvolvimento de políticas públicas que visem a proteção integral a este segmento 

social como explicitado no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Diante das considerações é preciso ir além, entender os elementos universais que 

perpassam a violência sexual. Assim, o machismo é refletido nos altos índices de mulheres 

violentadas, pela compreensão desta enquanto pessoas que devem estar sujeitas ao desejo de 

outras do sexo oposto, mas também podemos visualizá-lo na subnotificação de violência sexual 

contra meninos, discussão esta que Fabiana Aparecida Carvalho em seu livro “Homem não 

chora: violência sexual contra meninos” faz com excelência. 

 

3 A PRODUÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL SOBRE A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

A pesquisa possibilitou observar que a discussão e produção de conhecimento da 

categoria profissional do Serviço social sobre o referido tema é ampla, notando-se também o 

crescimento de produção multiprofissionais. A perspectiva multiprofissional é de extrema 

importância na saúde pois aproxima a atuação dos profissionais com um dos princípios do 

Sistema Único de Saúde: a integralidade. Com a mudança da compreensão da saúde de 

ausência de doença” para o “bem estar físico, mental e social” temos a busca da mudança do 

modelo biomédico para o modelo psicossocial, que compreende a saúde de modo mais amplo, 

como citado anteriormente, necessitando assim que diferentes categorias para complementar 

o olhar. 

A pesquisa dividiu-se em três etapas sendo a primeira delas a seleção de 42 artigos do 

CBAS e 31 artigos do ENPESS em um universo de 73 produções. 

 
Tabela 1 – Quantidade de artigos por evento: 

Quantidade de artigos por evento e ano 

Ano CBAS ENPESS 

2010 11 4 

2012 0 8 

2013 6 0 

2014 0 7 

2016 12 7 

2018 0 5 

2019 13 0 

TOTAL 42 31 

Fonte: Elaboração nossa 
 

Na tabela cima notamos que no CBAS, com o passar dos anos temos um aumento da 

discussão acerca da violência sexual contra crianças de adolescentes, sendo 11 produções no 
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ano de 2010, 6 produções no ano de 2013, 12 produções em 2016 e 13 produções no ano de 

2019, sendo este último o ano com mais produções sobre o tema; totalizados 42 artigos. Já no 

ENPESS temos um número de produções consideravelmente médio: 4 produções em 2010, 8 

produções em 2012 – sendo este o ano com mais produções sobre o tema -, nos anos de 2014 

e 2016 temos 7 produções cada, e para finalizar em 2018 tivemos 5 produções; totalizando 

neste evento 31 artigos.  

Na segunda etapa foram analisados os artigos selecionados sendo descartados os textos 

não encontrados na íntegra via internet. Na terceira etapa os artigos foram analisados e 

separados em eixos que mais se aproximavam com o que estava proposto. Os seis eixos 

estratégicos da terceira parte da pesquisa tem por base os eixos estratégicos do Plano Nacional 

de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de 2013 (BRASIL, 2013, 

online): 

 
• Análise da situação,  

• Mobilização e articulação,  

• Defesa e responsabilização,  

• Atendimento,  

• Prevenção e,  

• Protagonismo infanto-juvenil. 

 
No CBAS tivemos um destaque do eixo “análise da situação”, onde 29 dos textos 

selecionados se encaixam no referido eixo como pode-se visualizar na tabela abaixo. 

 
Tabela 2 – Eixos estratégicos nos artigos publicados nos CBAS: 

Eixos estratégicos nos artigos publicados nos CBAS 

Análise da situação 29 

Atendimento 6 

Mobilização e articulação 3 

Prevenção 3 

Defesa e responsabilização 1 

Fonte: Elaboração nossa 
 

Como pode-se visualizar na tabela acima, a análise da situação foi o eixo com mais 

produções com um total de 29 produções, seguida do atendimento com 6 textos, mobilização 

e articulação e prevenção com 3 produções cada e defesa e responsabilização com uma 

produção. Nos 10 anos analisados pela pesquisa no evento do CBAS não foi identificado 

nenhum texto com foco no eixo protagonismo infanto-juvenil. 

No ENPESS nota-se também o destaque do mesmo eixo do evento supracitado, como 

nos mostra a tabela 3. 
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Tabela 3 – Eixos estratégicos nos artigos publicados no ENPESS: 

Eixos estratégicos nos artigos publicados no ENPESS 

Análise da situação 20 

Atendimento 1 

Mobilização e articulação 3 

Defesa e responsabilização 1 

Fonte: Elaboração nossa 

 
No ENPESS, nos anos analisados, temos 20 produções no eixo análise da situação, 3 

produções no eixo Mobilização e articulação 3 produções, e nos eixos atendimento e defesa e 

responsabilização temos 1 produção cada. Neste evento não foi verificada nenhuma produção 

ligada aos eixos de prevenção e protagonismo infanto-juvenil. 

 Observa-se, nos dois eventos, a tímida presença do eixo relacionado a prevenção da 

violência, da defesa e responsabilização e a ausência de artigos com o eixo temático 

protagonismo infanto-juvenil.  

A pesquisa com método de revisão integrativa possibilitou a visualização do que tem 

sido tema de discussão para os profissionais que publicaram nos referidos eventos da categoria 

do Serviço Social. Temos um destaque no eixo análise da situação, o que nos mostra a 

preocupação dos profissionais em demonstrar os dados referentes a sua realidade e a 

comparação desta em âmbito nacional, possibilitando a criação de novas políticas públicas de 

defesa desse segmento social. Porém, a ausência de textos com eixo temático do protagonismo 

infanto-juvenil é preocupante, levantando questões como: nos atendimentos do Serviço Social 

as crianças e/ou adolescentes vítimas de violência sexual tem sido reconhecidos enquanto 

sujeitos ativos no processo do atendimento e da proteção integral? Estes sujeitos fazem parte 

da discussão e do processo de criação de políticas de proteção? 

Pelo compromisso ético assumido pelo profissional de serviço social com a autonomia, 

liberdade dos sujeitos e o compromisso com a mobilização social a ausência de artigos sobre o 

referido tema é preocupante. 

No que se refere aos autores e suas profissões, como citado anteriormente, temos um 

avanço da perspectiva multiprofissional como está exposto na Tabela 4. Por serem eventos da 

categoria de Serviço Social, a maior parte destes são assistentes sociais seguidos por psicólogos, 

profissionais estes que em diversas áreas de atuação como assistência social e saúde trabalham 

em conjunto conosco. 
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Tabela 4 – Profissão dos autores dos artigos selecionados: 

Profissão dos autores dos artigos selecionados 

Profissão CBAS ENPESS 

Assistente Social 76 22 

Psicólogos 7 0 

Advogado 2 0 

Biomédico 1 0 

Enfermeiro 1 0 

Fisioterapeuta 1 0 

Pedagogo 0 1 

Não encontrado 13 4 

Sem nome no artigo 0 6 

TOTAL 102 33 

Fonte: elaboração nossa 
 

Sobre a profissão dos autores, temos no CBAS a participação esmagadora de assistentes 

sociais enquanto autores, por ser um evento da categoria, correspondendo a 76 destes, 

seguidos da psicologia com 7 autores, 2 advogadas, e biomédicos, enfermeiros e fisioterapeutas 

com 1 autor cada. A realização da pesquisa dos autores foi realizada na plataforma CNPq, sendo 

13 destes autores não encontrados no referido site. No ENPESS, tivemos 22 autores 

profissionais do serviço social e 1 pedagogo, 4 dos autores não foram encontrados no CNPq e 6 

dos artigos lidos não tinham o nome dos autores. 

A perspectiva multiprofissional do referido tema está ganhando espaço nas produções 

da categoria do Serviço social, o que permite uma ampliação do debate e a aproximação da 

importância do princípio da integralidade à saúde.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A violência sexual se faz presente na sociedade brasileira desde a chegada dos europeus 

no continente, a chamada “miscigenação” /escravização, resultado da violência naturalizada 

contra mulheres indígenas e negras durante toda história do Brasil, não devendo assim, ser 

motivo de honra.  

O fato de o Brasil ter sido colonizado pelas vias da exploração tem importante relevância 

para a maneira como nossa sociedade está organizada, refletindo até mesmo na maneira como 

a pandemia de covid-19 nos atingiu e resultando na morte de mais de 600 mil brasileiros, nosso 

retorno ao mapa da pobreza e o aumento da violência. 
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O fenômeno da violência é um fenômeno político-social e está intimamente ligado aos 

aspectos sociais, culturais e econômicas, sendo períodos de fragilização desta última, em que 

se dá a agudização deste fenômeno. A violência, desta maneira, deve ser compreendida 

enquanto um fenômeno social complexo, ocorrendo quando há formas de dominação e 

opressão, gerando conflitos e efeitos que são mais perceptíveis em grupos vulneráveis como as 

crianças e adolescentes, mulheres, negros, pessoas idosas e toda classe oprimida, imprimindo 

os condicionantes de gênero, geração, raça e etnia.  

Com a compreensão da criança e do adolescente enquanto sujeito de direitos e a 

promulgação de sua proteção integral, em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

temos a ampliação do debate.  

No estudo realizamos a análise da discussão acerca do tema da violência sexual contra 

crianças e adolescentes pela por assistentes sociais em dois eventos nacionais de extrema 

relevância para a categoria. Desta forma pode-se visualizar uma ampla discussão sobre este no 

eixo de análise da situação, em que os profissionais em seus artigos descreviam a situação da 

violência em determinado espaço sócio ocupacional, este movimento possibilita a visualização 

desta no espaço e a discussão de que medidas podem ser tomadas para atingir a proteção 

integral estabelecida no ECA. 

Porém, nota-se também, a ausência de artigos com tema no eixo de protagonismo 

infanto-juvenil, levantando questões sobre a maneira como estes atendimentos tem sido 

realizados, assim como a construção destas políticas de proteção. Tem estas levado em conta 

o que essas vítimas trazem ou são mantidas a margem de todo processo 

O compromisso profissional do assistente social estabelece que este busque sempre se 

atualizar e realizar pesquisas e estudos visando desvelar a realidade social a exemplo da cultura 

do estupro, do termo “novinha” e da sociedade patriarcal. Além da compreensão destes 

enquanto sujeito de direitos e pessoas que devem participar do processo de proteção e de 

desenvolvimento de políticas. 

Compreendendo a realidade enquanto dialética e sempre em transformação, nós 

assistentes sociais, indo de acordo com o código de ética e o projeto ético político profissional 

nos comprometemos diariamente com a defesa intransigente dos direitos humanos e a busca 

por uma sociedade sem nenhum tipo de dominação ou exploração.  
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