
Por meio de ligação telefônica, o Conselho 
tutelar é comunicado de que Luiz, com 29 anos, 
estaria praticando violência sexual contra sua filha, 
ana, com 5 anos e 7 meses. o fato é confirmado 
pela professora de ana, para quem a menina rela
tou dormir na mesma cama que os pais; que o pai 
costumava beijar sua orelha, pescoço e boca, além 
de colocar o dedo em sua vagina; que a mãe nada 
fazia, somente ria; que o pai bebia e namorava, ao 
mesmo tempo, com ela e com a mãe, chamada 
antonia, com 29 anos. Quando se recusava a parti
cipar dos atos incitados pelo pai, era chamada por 
ele de puta, vagabunda, diabinha e feia. ana afirma 
que a mãe, antonia, embora presente, nada fazia 
para impedir que isso acontecesse; pelo contrário, 
estimulava a ação de Luiz. No Conselho tutelar, 
ana reafirmou tais fatos, sendo encaminhada, na 
mesma data, ao Posto de saúde. o médico que a 
atendeu constatou abuso sexual por meio da his
tória relatada pela criança, além das cicatrizes pelo 
corpo, que, segundo a criança, decorreriam das 
surras com cinta, descrevendo heperemia vulva 
(assadura), sem sangramento.

No mesmo dia, o Conselho tutelar regis
trou boletim de ocorrência na delegacia de polícia 
e, no dia seguinte, no DML, o perito oficial aponta 
a existência de lesão constituída de vestígio de ato 
libidinoso diverso da conjunção carnal, afirmando 
que a lesão vaginal poderia referir se à vulvovagini
te (infecção vaginal), traumatismo local ou manipu
lação genital. Na mesma data, o Conselho tutelar 
providenciou o abrigamento de ana e seus dois 
irmãos. Foi decretada a prisão de Luiz e antonia.

Luiz e antonia foram denunciados pela 
prática de atos libidinosos diversos da conjunção 
carnal, configurando o crime de atentado violento 
ao pudor, em concurso de pessoas, com aumento 
de pena por ser cometido por ascendente, com 
abuso do poder familiar e violência presumida em 
razão da idade da vítima.

um mês após a decretação da prisão, an
tonia foi posta em liberdade e, menos de 30 dias 
após, Luiz obteve o mesmo benefício, permane

cendo ambos em liberdade durante todo o desen
rolar do processo.

Luiz e antonia negaram, de forma veemen
te, a prática dos fatos descritos na denúncia. Luiz 
afirmava que a acusação havia se baseado somente 
nas assaduras encontradas na vítima, dizendo que 
a levava para a cama do casal unicamente quando 
fazia frio. antonia, por sua vez, limitava se a dizer 
que a filha sofria de alergia. Várias testemunhas 
foram ouvidas. o médico que atendeu a menina 
no Posto de saúde confirmou a presença de as
saduras e sinais de violência física constatadas no 
dia do atendimento; já o perito do DML disse não 
lembrar do caso. a professora de ana confirmou a 
versão que a menina havia lhe relatado, acrescen
tando que ela pedia para ir ao banheiro com muita 
frequência, e dizia que os abusos ocorriam na hora 
de ir dormir, “queria dormir e não podia”.

a vítima, quando inquirida, apresentou algu
mas contradições, ora afirmando dormir na cama 
dos pais, ora negando; renovou a versão do abuso 
sofrido relatado à professora e ao Conselho tute
lar; mostrou se envergonhada, sendo que, em uma 
das oportunidades, foi inquirida no colo da profes
sora; disse não gostar de morar no abrigo, mani
festando o desejo de voltar a residir com os pais. 
os Conselheiros tutelares reafirmaram o relato de 
ana. uma das testemunhas da defesa informou ter 
atendido a vítima oito meses antes, oportunidade 
em que apresentava infecção na pele, parecendo 
queimadura de cigarro, e que a piodermite pode 
se localizar inclusive nos órgãos genitais.

os irmãos de ana, também abrigados em 
razão dos fatos, negaram que ana dormisse na 
cama dos pais, e afirmaram quererem retornar 
ao convívio familiar e gostarem do pai. o parecer 
psicológico indicou que ana apresentava bloqueio 
emocional, provavelmente desenvolvido em fun
ção das ameaças que recebeu da mãe (antonia) 
quando revelou o abuso sofrido. ana teria verba
lizado, durante a avaliação psicológica, que havia 
um lobo mau que queria namorá la, levando a 
para o mato, fazendo fique fique, mordendo a nas 
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costas e nas nádegas. o segundo parecer, emitido 
por outro serviço, concluiu que os sintomas são 
sugestivos da hipótese de abuso envolvendo a pa
ciente e seu pai, preenchendo a avaliada os crité
rios para o diagnóstico de transtorno de estresse 
Pós traumático.

os réus foram absolvidos, pois, embora pos
sa efetivamente ter havido o abuso, como relata 
de forma veemente a criança, a coceira na região 
da vagina pode ter sido causada por infecção em 
face das más condições de higiene, mostrando se a 
prova insuficiente para um juízo condenatório.

a acusação, diante da absolvição, recorreu. 
em suas razões, enfatiza que a materialidade está 
comprovada pelos diversos laudos periciais, pa

recer técnico e pelos depoimentos colhidos du
rante a instrução do processo; a autoria, em que 
pese a negativa dos réus, restou incontroversa, 
como demonstram os relatos da menina, con
firmados pela palavra da professora, dos Conse
lheiros tutelares e pelo teor dos laudos periciais. 
a absolvição foi confirmada, afastando se a pro
cedência da denúncia, por considerar as provas 
insuficientes, uma vez resumirem se à palavra da 
vítima, não se mostrando consistente o bastante 
para embasar, isoladamente, um decreto conde
natório.

a ação de destituição do poder familiar foi 
julgada improcedente, retornando as crianças ao 
convívio com os pais.



INTRODuçãO

A violência, em suas mais diversas for-
mas de expressão, sempre esteve presente na 
história de crianças e adolescentes. Embora 
pareça ser um problema contemporâneo, 
ela é fruto de um processo histórico que co-
locou a criança em lugar de pouca atenção 
e visibilidade, tanto no âmbito da família 
como da sociedade e do poder público, fato 
que se justifica por não ter sido a criança, 
por muito tempo, considerada sujeito de di-
reitos e merecedora de proteção. Somente 
com a Constituição Federal de 1988 e com 
a implantação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em 1990, em consonância com 
a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança, as diversas formas de 
violência praticadas contra crianças e ado-
lescentes, bem como as demais ações que 
violam os direitos desses sujeitos, ganharam 
maior visibilidade, e o Estado passou a pres-
tar assistência a essa população que sempre 
foi vítima da violência, seja ela caracteriza-
da por abusos físicos, sexuais, psicológicos 
ou por negligência.

Especificamente a violência intrafa-
miliar, em suas diferentes manifestações, 
se destaca por sua universalidade, sendo 
praticada em todas as culturas, sociedades, 
religiões e classes sociais, embora sua ocor-
rência seja mais evidente nas classes sociais 
empobrecidas, tendo em vista os diversos 
processos de exclusão social e/ou de in-
clusão social precária que vivenciam. Esses 
decorrem de aspectos como a pobreza, o 

desemprego, o não acesso às políticas públi-
cas, dentre outros direitos que não lhes são 
garantidos, o que acaba contribuindo para 
a vulnerabilidade da família e, consequen-
temente, para a desproteção dos membros 
que a constituem, especialmente crianças e 
adolescentes.

Este capítulo tem como objetivo anali-
sar o processo de vitimização de crianças e 
adolescentes pelo abuso sexual intrafamiliar 
– uma forma de violência sexual atrelada às 
circunstâncias que assolam as famílias, ou 
seja, atrelada à violência estrutural que se 
constitui a partir das desigualdades geradas 
no sistema de produção capitalista. Além 
disso, o capítulo se propõe a discutir o de-
safio que o enfrentamento desse problema 
coloca aos profissionais do serviço social, 
no sentido de implementar políticas, pro-
gramas e ações que forneçam soluções para 
essa realidade.

A efetivação da proteção e garantia 
dos direitos de crianças e adolescentes, as-
sim como a superação das situações que vio-
lam seus direitos, requer pensar na forma 
como o Estado, a família e a sociedade se 
articulam com vistas à garantia dessa pro-
teção e desses direitos. Entendemos que, 
para a criança e o adolescente serem prote-
gidos, sendo -lhes garantidos e assegurados 
todos os cuidados que lhes são de direito, 
é necessário que a família tenha condições 
de desempenhar suas funções protetivas. 
Assim, torna -se necessária a superação das 
dificuldades decorrentes da questão social 
que perpassam o cotidiano da mesma.
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E, mais do que superar e/ou garantir o 
acesso às necessidades básicas não satisfei-
tas, é imperativa a criação de condições que 
modifiquem a conjuntura que dá origem 
a tais necessidades. Essa modificação só é 
possível por meio de um trabalho conjunto 
com as famílias, pois, assim como vivenciam 
esses processos de privação, elas represen-
tam um poder de mobilização e resistência 
frente a essas condições adversas. Exige, 
como forma de solucionar tal problema, a 
implementação de políticas sociais públicas 
por parte do Estado que ultrapassem ações 
paliativas e imediatas que não interferem 
nas circunstâncias sociais que geram tais 
dificuldades.

O ABuSO SExuAL INTRAFAMILIAR 
COMO MANIFESTAçãO DA VIOLÊNCIA

O abuso sexual intrafamiliar como 
manifestação da violência é a categoria ex-
plicativa da vitimização sexual; refere -se ao 
processo, ou seja, à natureza da relação (de 
poder) estabelecida quando do abuso sexual 
(Faleiros, 2000, p. 20). Esse tema tem ge-
rado polêmica, discussão e reflexão entre 
aqueles que buscam evidenciar suas causas, 
características e consequências, principal-
mente por ser um tipo de violência muitas 
vezes camuflada e imperceptível, uma vez 
que ocorre onde menos se esperaria – no 
próprio lar. Além disso, o abuso sexual in-
trafamiliar é um fenômeno que acontece em 
escala mundial e sempre se fez presente na 
história da humanidade, atingindo todas as 
classes sociais.

A história social da infância, revela 
que, no Brasil, por exemplo, desde o perío-
do colonial, crianças não eram consideradas 
sujeitos de direitos, e, por isso, eram víti-
mas das mais variadas formas de violência. 
Contam os historiadores que as primeiras 
embarcações que Portugal lançou ao mar, 
mesmo antes do descobrimento, navegavam 
repletas de crianças órfãs do rei, que rece-
biam a incumbência de prestar serviços aos 
homens durante a viagem, que era longa 
e trabalhosa; além disso, eram submetidas 

aos abusos sexuais praticados pelos marujos 
rudes e violentos. Em caso de tempestade, 
era a primeira carga a ser lançada ao mar 
(Azambuja, 2006, p. 4).

Compreender o fenômeno do abuso 
sexual intrafamiliar, assim como as demais 
expressões da violência que vitimizam crian-
ças e adolescentes, requer entender que a 
violência que determina as demais formas 
de sua manifestação é a violência causada 
pelas alterações da sociedade, e que, no 
presente, trazem a marca do individualismo 
moderno (Leal e César, 1998).

Ressalta -se que os termos “agressão” e 
“violência” não podem ser entendidos como 
sinônimos, pois, enquanto “agressão” se re-
fere a um fenômeno natural, uma “herança 
biológica” dos homens e dos outros animais, 
“violência” refere -se a uma construção do 
homem, e pode ser considerada como um 
aspecto culturalmente determinado e histo-
ricamente construído (Santos, 1997).

Além disso, o conceito de “violência” 
caracteriza ações e/ou omissões que podem 
cessar, impedir, deter ou retardar o desen-
volvimento pleno dos seres humanos, sobre-
tudo quando tais ações e/ou omissões forem 
praticadas contra crianças e adolescentes, 
que, por estarem em uma condição peculiar 
de desenvolvimento, precisam de cuidado e 
de proteção.

No que se refere à violência intrafa-
miliar, destaca -se que essa não é uma ques-
tão recente; ela atravessa os tempos e se 
constitui em uma situação historicamente 
construída a partir das relações de poder, 
gênero, etnia e classe social. Em outras pa-
lavras, a violência intrafamiliar é uma ex-
pressão extrema da distribuição desigual 
de poder entre homens e mulheres, da dis-
tribuição desigual de renda e da discrimi-
nação de raça e de religião. Ela representa 
todo o ato ou omissão praticado por pais, 
parentes ou responsáveis contra a crian-
ça e/ou adolescente, que, sendo capaz de 
causar dano físico, sexual e/ou psicológico 
à vítima, implica, de um lado, uma trans-
gressão do poder/dever de proteção do 
adulto e, de outro, uma coisificação da in-
fância, isto é, uma negação do direito que a 
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criança e o adolescente têm de serem trata-
dos como sujeitos e pessoas em condições 
peculiares de desenvolvimento (Guerra 
apud Scobernatti, 2005, p. 83).

De acordo com Scobernatti (2005), a 
violência intrafamiliar constitui -se histori-
camente em fator desencadeador de outros 
tipos de violência. Dentre as formas de abu-
sos intrafamiliares estão presentes:

•	 negligências,	que	se	expressam	pela	 in-
diferença e pela rejeição afetiva, mani-
festadas por humilhações e depreciações 
constantes que bloqueiam os esforços de 
autoaceitação da criança; ou, ainda, po-
dem ser caracterizadas pela omissão dos 
pais ou responsáveis em garantir os cui-
dados e a satisfação das necessidades da 
criança e do adolescente, sejam elas pri-
márias (alimentação, higiene e vestuá-
rio), secundárias (escolarização, saúde e 
lazer), ou terciárias (afeto e proteção);

•	 abusos	 físicos,	 geralmente	 associados	
a uma forma de punição ou disciplina, 
sendo que, com frequência, é possível 
encontrar a marca do instrumento uti-
lizado na agressão, como: cintos, five-
las, cordas, correntes, dedos e dentes, 
bem como queimaduras, hematomas e 
fraturas;

•	 abusos	psicológicos,	presentes	em	todas	
as formas de violência, embora possam 
ocorrer isoladamente e variar desde a 
desatenção ostensiva até a rejeição total. 
É muito difícil serem documentados e 
diagnosticados, porque não deixam si-
nais visíveis;

•	 abusos	sexuais,	definidos	como	qualquer	
interação, contato ou envolvimento da 
criança ou adolescente em atividades 
sexuais que ela não compreende, nem 
consente. Inclui todo ato ou relação se-
xual erótica, destinada a buscar prazer 
sexual. A gama de atos é bastante am-
pla abrangendo atividades sem contato 
físico (voyeurismo, cantadas obscenas, 
etc.) ou com contato físico (implicando 
diferentes graus de intimidade que vão 
dos beijos e carícias nos órgãos sexuais 
até cópulas oral, anal ou vaginal); e 

atividades sem emprego da força física 
ou mediante emprego da força física.

Tais fenômenos, como ressaltado an-
teriormente, perpassam todas as classes 
sociais, o que requer uma abordagem histó-
rica da questão, uma vez que eles são conse-
quência da estrutura desigual da sociedade 
brasileira, pautada não só pela dominação 
de classes, como também pela imperante 
dominação de gênero e raça e, ainda, pelas 
relações de autoritarismo estabelecidas en-
tre adultos e crianças.

Vários fatores podem ser destacados 
como facilitadores da violência. Fatores so-
ciais, como a miséria, o desemprego e as 
más condições de vida e de sobrevivência 
são fatores que podem facilitar a ocorrência 
dos maus -tratos e do abuso sexual, devido 
à presença de um montante de frustrações 
presente nessas situações, que muitas ve-
zes excede a capacidade de buscar soluções 
criativas e construtivas.

É fato que a ocorrência de violência in-
trafamiliar é encontrável em qualquer classe 
social (Santos, 1997), mas, na classe popular, 
os maus -tratos são mais visíveis, uma vez que 
chegam com mais frequência aos serviços pú-
blicos de atendimento, e também por isso, a 
atuação junto a esse público fica facilitada. 
Cabe dizer que, por mais difícil que seja a in-
tervenção, é aqui que se visualizam maiores 
possibilidades de atendimento e proteção à 
criança. Há que se destacar que, nas famílias 
de classe média e alta, o abuso sexual intra-
familiar, bem como as demais formas de vio-
lência, também ocorre, mesmo que essas não 
vivenciem, ou vivenciem de forma menos 
intensa, as diferentes expressões da questão 
social. O que acaba impedindo seu reconhe-
cimento é o fato de essas famílias não busca-
rem e/ou não serem atendidas pelo serviço 
público, diferentemente das famílias pobres, 
que já são acompanhadas e atendidas pelas 
políticas públicas, gerando uma maior visibi-
lidade desse fenômeno.

Quanto ao abuso sexual, esse deve ser 
entendido como uma situação de extrapo-
lação de limites diversos: de direitos huma-
nos, legais, de poder, de papéis, do nível 
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de desenvolvimento da vítima, do que essa 
sabe e compreende, do que o abusado pode 
consentir, fazer e viver, de regras sociais e fa-
miliares e de tabus. E, principalmente deve 
ser compreendido que as situações de abuso 
infringem maus -tratos às vítimas (Faleiros, 
2000, p. 15).

Dentre as diversas variáveis relacio-
nadas às causas dos abusos, encontram -se 
problemas de saúde mental, tais como de-
pendência e abuso de álcool e outras dro-
gas, problemas neurológicos, problemas 
genéticos e problemas derivados de uma 
história familiar pregressa ou presente de 
violência doméstica; ocorrência de pertur-
bações psicológicas entre os membros das 
famílias; despreparo para a maternidade e/
ou paternidade de pais jovens, inexperien-
tes ou supreendidos por uma gravidez inde-
sejada; adoção de práticas educativas muito 
rígidas e autoritárias; isolamento social das 
famílias, que evitam desenvolver intimida-
de com pessoas externas ao pequeno círcu-
lo familiar; ocorrência de práticas hostis, 
desprotetoras ou negligentes em relação às 
crianças e fatores situacionais diversos, que 
colocam as famílias frente a circunstâncias 
não antecipadas e que podem atuar como 
estressores ou facilitadores do desencadea-
mento dos abusos.

Contudo, são as consequências da 
desigualdade social e da pobreza que têm 
como resultado, conforme o Plano Nacional 
de Promoção, Defesa e Garantia do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária,

a produção de crianças vitimadas pela 
fome, por ausência de abrigo ou por 
morar em habitações precárias, por falta 
de escolas, por doenças contagiosas, por 
inexistência de saneamento básico, que 
refletem diretamente na relação entre 
crianças, adolescentes e violência no 
cotidiano de famílias brasileiras. Essa si-
tuação de vulnerabilidade, denominada 
vitimação, pode desencadear a agressão 
física e/ou sexual contra crianças e ado-
lescentes, haja vista que a cronificação 
da pobreza da família contribui para 

a precarização e deterioração de suas 
relações afetivas e parentais. Nesse 
sentido, pequenos espaços, pouca ou 
nenhuma privacidade, falta de alimen-
tos e problemas econômicos acabam 
gerando situações estressantes que, 
direta ou indiretamente, acarretam da-
nos ao desenvolvimento infantil (Brasil, 
2006, p. 27).

Como consequência, essas famílias, 
submetidas a uma condição de vida pre-
cária, sem garantia de alimento, de mora-
dia, de trabalho, de assistência à saúde e 
de todos os serviços que definem uma vida 
minimamente digna no mundo contempo-
râneo, tornam -se incapacitadas de proteger 
os membros que as compõem, em especial 
as crianças e os adolescentes. Com isso, au-
mentam também as possibilidades de a po-
pulação infanto -juvenil tornar -se vítima de 
violência sexual.

Diante disso, faz -se necessário com-
preender tais processos de exclusão social, 
de pobreza e de desigualdade social, carac-
terísticos da sociedade capitalista. Para Karl 
Marx (apud Stotz, 2005, p. 58), “o capitalis-
mo é um sistema econômico no qual a pro-
dução das mercadorias se baseia na relação 
de exploração exercida pelos capitalistas 
(donos do capital) sobre os trabalhadores. 
Uma relação que é oculta pelo fato de que 
os capitalistas pagam aos trabalhadores um 
salário contratual”. A sociedade capitalista 
gradativamente torna a classe trabalhadora 
sujeita a esses processos, que se materiali-
zam na vida cotidiana desses sujeitos.

Como destaca Martins (1997, p. 14), 
“não existe exclusão: existem contradições, 
existem vítimas de processos sociais, po-
líticos e econômicos excludentes; existe o 
conflito pelo qual a vítima dos processos 
excludentes proclama seu inconformismo, 
sua revolta, sua esperança. [...] Essas rea-
ções, porque não se trata estritamente de 
exclusão, não se dão fora dos sistemas eco-
nômicos e dos sistemas de poder. [...] Fazem 
parte deles ainda que os negando”.

Quando se utiliza o termo “exclusão 
social” – que, para o sistema capitalista, é 
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a categoria central, pois não tem por obje-
tivo a inclusão –, em vez de processos de 
exclusão social, há uma negação do poder 
de reação dos sujeitos que são vítimas, 
uma negação da identidade de classe e, ao 
mesmo tempo, uma ocultação de suas ver-
dadeiras causas e, neste caso, referindo -se 
às famílias que vivenciam essas diferentes 
conformações da exclusão social, e que, 
consequentemente, contribuem para a vi-
timização de seus membros.

Além disso, a ideia de exclusão social 
sugere um estado estanque, fixo, que não 
contempla a possibilidade do movimento 
inverso, ou seja, de inclusão. Nesse sentido, 
Martins (1997) adota o termo “desigualdade 
social”, justificando que essa categoria ex-
pressa uma possibilidade de inclusão, mes-
mo que precária, e que pode se dar apenas 
no momento em que o sujeito é reconhecido 
como consumidor. Esse mesmo autor ressal-
ta que o termo “exclusão social” é uma ar-
madilha, ou seja, faz com que deixemos de 
discutir o que realmente é central no sistema 
capitalista, ou seja, a desigualdade social.

Assim, é importante considerar que 
as diferentes expressões da questão social 
vivenciadas pelas famílias de crianças e 
adolescentes vítimas de abuso sexual intra-
familiar, bem como de outras pessoas que de 
alguma forma vivenciam essas expressões, 
estão relacionadas a esse processo que torna 
a sociedade cada vez mais desigual. O que 
se verifica no cotidiano da classe trabalha-
dora é que ela, gradualmente, perde seus 
direitos e seu poder de mobilização frente 
às condições adversas que lhe são impostas, 
tendo em vista esse modelo de produção ca-
pitalista de sociedade que impõe ao ser hu-
mano uma condição de objeto (coisificação) 
ou, mais do que isso, um instrumento do 
qual o capitalismo se apropria para cumprir 
seu objetivo final – a acumulação. E é nesse 
contexto que se destaca o trabalho do assis-
tente social, pois, sendo ele um trabalhador 
que visa a garantir os direitos da classe tra-
balhadora, deve, juntamente a ela, buscar 
formas e estratégias de enfrentamento das 
expressões da questão social, bem como da 
efetivação de direitos.

A VIOLÊNCIA ESTRuTuRAL E 
AS FORMAS DE RESISTÊNCIA 
ENCONTRADAS PELAS FAMíLIAS

Como pôde ser observado no item 
anterior, todas as formas de violência pra-
ticadas contra crianças e adolescentes, so-
bretudo as que ocorrem dentro do convívio 
familiar, não podem ser compreendidas sem 
que seja estabelecida uma relação com a 
violência que paira em nossa sociedade, ou 
seja, com a violência estrutural. Essa se ma-
nifesta na desigualdade, na exploração, nas 
relações de poder, na precariedade de con-
dições do capitalismo moderno, articulando-
-se com as formas particulares de violência. 
Assim, a estrutura das relações violentas é, 
ao mesmo tempo, econômica, cultural e de 
poder, encontrando -se tanto nas relações fa-
miliares como nas condições de vida e na 
sociedade (Leal e César, 1998).

No âmbito da família, os efeitos da 
violência estrutural são reduplicados, uma 
vez que não se pode pensar a violência 
intrafamiliar sem considerar o processo 
estrutural de produção e manutenção da 
violência. É preciso considerar a violência 
estrutural das relações de gênero que se 
manifesta nas relações familiares, princi-
palmente nas relações entre pai, padrasto, 
tio e crianças do sexo feminino, além das 
relações sexuais na família entre adultos e 
crianças ou adolescentes do sexo masculi-
no. É preciso, ainda, levar -se em conta a 
violência familiar intergeracional entre ir-
mãos mais velhos e novos, entre primos, 
dentre outras.

Torna -se evidente que o abuso sexual 
intrafamiliar, assim como as demais formas 
de violência, emergem do cenário socioeco-
nômico e político da sociedade. Valores cul-
turais, preconceito relacionado ao gênero, à 
geração, à raça/etnia e as práticas discrimi-
natórias são fatores que resultam na exclu-
são em massa de grande parte da população 
e, consequentemente, muitos acabam sendo 
alvo da violência, nesse caso, do abuso sexu-
al intrafamiliar.

Ressalte -se que o atual cenário da so-
ciedade brasileira “deve ser entendido pela 
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perspectiva histórica. O desenvolvimen-
to econômico, social e cultural pelo qual 
passou a América Latina foi marcado pela 
colonização e escravidão que gerou uma 
sociedade escravagista, elites oligárquicas 
dominantes, em cujo imaginário social foi 
impressa a ideia de que podiam dominar e 
explorar categorias sociais marginalizadas 
e/ou inferiorizadas pela raça/etnia, gênero 
e idade” (Faleiros, 2004).

Durante muito tempo, negros, índios, 
mulheres e crianças pobres, que constitu-
íram e ainda constituem as categorias do-
minadas, foram excluídos da sociedade por 
não terem acesso aos serviços sociais ofere-
cidos pelo Estado, como educação, profis-
sionalização, serviços de saúde, habitação, 
e excluídos, ainda, do mercado de trabalho 
e do consumo, devido às altas taxas de de-
semprego. Atualmente, essa violência se 
relaciona intimamente ao sistema capita-
lista de produção, uma vez que os homens 
produzem e reproduzem suas condições so-
ciais de existência por meio da venda de sua 
mão -de -obra aos detentores dos meios de 
produção – os capitalistas – como forma de 
satisfazer suas necessidades.

Pelo fato de os trabalhadores não pos-
suírem meios pelos quais possam produzir 
bens e, consequentemente, dependerem da 
venda de sua força de trabalho para garan-
tir sua existência, surge a contradição fun-
damental entre capital e trabalho, que dá 
origem à luta de classes, burguesia e prole-
tariado, pela posse dos meios de produção 
(Silva, 1987).

Ao longo da produção social de sua 
existência, os homens estabelecem relações 
determinadas, necessárias, independentes 
de sua vontade, relações de produção que 
correspondem a um determinado grau de 
desenvolvimento das forças produtivas ma-
teriais. O conjunto dessas relações de pro-
dução constitui a estrutura econômica da 
sociedade, a base concreta sobre a qual se 
eleva uma superestrutura jurídica e política 
e à qual correspondem determinadas formas 
de consciência social. O modo de produção 
da vida material condiciona o desenvolvi-
mento da vida social, política e intelectual 

em geral. Não é a consciência dos homens 
que determina seu ser, é o ser social que, 
inversamente, determina sua consciência 
(Silva, 1987).

Cabe ressaltar, ainda, que as diferenças 
entre as classes sociais não são apenas dife-
renças de renda auferidas ou dos costumes 
de um grupo. Essas diferenças decorrem da 
forma pela qual os indivíduos se inserem no 
mundo da produção, das relações que man-
têm entre si e dos interesses que defendem.

Dessa forma, entende -se que a vulne-
rabilidade social pode ser um fator determi-
nante para o desencadeamento da agressão 
física e/ou sexual de crianças e adolescentes, 
uma vez que as consequências da desigual-
dade social gerada pelo mundo capitalista 
contribuem para a precarização e deteriora-
ção de suas relações afetivas e parentais.

Mesmo não sendo fator determinante 
para a ocorrência da violência, a pobreza 
gesta um processo cumulativo de fragiliza-
ção social, em que a trajetória de grande 
número de crianças e adolescentes privados 
de comida, de casa, de proteção, de escola, 
com acentuação das relações intrafamiliares 
violentas – também facilitadas pelo alcoo-
lismo, pelo desemprego e pela frustração 
social – favorece esse processo de fragiliza-
ção e, consequentemente, a ocorrência da 
violência. A família, diante de situações de 
risco social e vulnerabilidades geradas por 
todo esse processo, sente -se desprotegida 
pelo Estado, no que tange a um sistema de 
proteção social norteado pela centralidade 
da família. Isso também compromete suas 
responsabilidades, principalmente aquelas 
que dizem respeito à garantia do direito à 
convivência familiar e comunitária de crian-
ças e adolescentes.

O fato de as famílias se sentirem des-
protegidas pelo Estado refere -se à des-
proteção por parte das políticas públicas, 
especialmente a política social, que repre-
senta, para muitas, a única forma de ter 
acesso a seus direitos. No entanto, a polí-
tica social nas sociedades capitalistas está 
longe de ser uma instância neutra, voltada 
ao bem -estar e à igualdade social. Em vez 
disso, é um campo de intensas contradições 
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e conflitos de interesses, marcado pela per-
manente tensão entre interesses públicos e 
privados, entre lutas por direitos coletivos 
e o uso instrumental do Estado a favor de 
uma ordem econômica que produz e repro-
duz continuamente as desigualdades e a po-
breza (Algebaile, 2005).

Destaca -se, ainda, que o não inves-
timento em políticas sociais por parte do 
Estado está relacionado ao processo de des-
responsabilização em relação ao social. De 
acordo com Valla (2005), o que se percebe 
é uma intensificação da retirada do Estado, 
não somente da economia, mas também de 
suas responsabilidades sociais, ou seja, há 
um gradual declínio do poder do Estado 
na regulamentação e efetivação dos direi-
tos sociais, tendo em vista seu processo de 
privatização, que passou a ocorrer de forma 
mais acentuada a partir da década de 1990, 
quando o Brasil adotou políticas respaldadas 
no ideário neoliberal. Com isso, as políticas 
sociais acabam legitimando os diferentes 
processos de exclusão social, uma vez que 
suas ações são muito limitadas. Assim, por 
serem paliativas e residuais, tais ações do 
Estado não conseguem retirar seus usuários 
das condições que os colocam em situação 
de vulnerabilidade, pois não sanam suas ne-
cessidades, nem, principalmente, a causa da 
não satisfação dessas necessidades.

Nesse contexto, desafios vão sendo 
postos para os profissionais que trabalham 
no campo dos direitos, principalmente com 
políticas sociais, destacando -se os assisten-
tes sociais, que têm o papel de identificar 
como a questão social vem forjando a vida 
material, a cultura e a sociabilidade e, desse 
modo, afetando a dignidade da população 
atendida. Isso porque é o conhecimento cri-
terioso dos processos sociais e sua vivência 
pelos indivíduos sociais que poderá alimen-
tar propostas inovadoras, capazes de propi-
ciar o reconhecimento e o atendimento às 
efetivas necessidades sociais dos segmentos 
subalternizados, alvos das ações institucio-
nais (Iamamoto, 2002, p. 34).

Para isso, o assistente social deve ser 
um profissional crítico, capaz de fazer uma 
leitura da realidade social e relacioná -la à 

realidade cotidiana dos usuários de seus 
serviços, ou seja, ser capaz de perceber que 
as desigualdades geradas pelo sistema capi-
talista interferem e/ou se manifestam por 
meio das diferentes expressões da questão 
social no dia a dia das famílias e da socie-
dade como um todo, e que, diante disso, 
procuram por serviços que atendam a suas 
mais diversas necessidades. Diante dessas 
demandas, é necessário um profissional 
que, além de crítico, seja criativo, capaz de 
propor e criar estratégias de intervenção 
diante dessa realidade tão perversa. Esse 
profissional deve ser capaz de se articular 
com as diferentes políticas públicas com o 
objetivo de atender às demandas imediatas 
e de longo prazo da população, acentuadas 
pela crescente desigualdade social gerada 
pelo sistema de produção capitalista.

Essa desigualdade social está relacio-
nada à crescente exclusão de um contin-
gente de trabalhadores do mercado formal 
de trabalho, o que incide diretamente na 
situação econômica e social das famílias tra-
balhadoras, trazendo dificuldades à convi-
vência familiar e à permanência de crianças 
e adolescentes em suas famílias, fator que se 
agrava pela ausência de políticas sociais que 
garantam o acesso a bens e serviços indis-
pensáveis à cidadania das mesmas.

Diante dessa realidade de exclusão de 
trabalhadores do mercado formal de traba-
lho ou até mesmo daqueles que se encontram 
no exército industrial de reserva, sem muitas 
perspectivas de se verem incluídos novamen-
te, o assistente social deve, independente-
mente do espaço sócio -ocupacional, junto aos 
gestores e demais profissionais responsáveis 
pela legitimação das políticas públicas, criar 
condições, projetos, ações, serviços, entre 
outras alternativas que possam representar 
uma possibilidade de mudança na vida des-
sas pessoas, isto é, trabalhar na perspectiva 
de fortalecimento dos indivíduos e resistên-
cia aos processos de exclusão.

Com relação ao exposto, é possível evi-
denciar que o abuso sexual intrafamiliar está 
diretamente relacionado à questão social, 
ou seja, aos fatores e circunstâncias que lhe 
constituem e dão forma. Esta é entendida 
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como o conjunto das expressões das desi-
gualdades da sociedade capitalista madura, 
que tem uma raiz comum: a produção social 
é cada vez mais coletiva, o trabalho torna -se 
mais amplamente social, enquanto a apro-
priação mantém -se privada, monopolizada 
por uma parte da sociedade. Assim como é 
desigualdade, a questão social é também re-
beldia, por envolver sujeitos que vivenciam 
as desigualdades e a ela resistem e se opõem 
(Iamamoto, 2006).

A crise social, por sua vez, se aprofun-
da e se torna mais complexa gradualmente, 
pois as desigualdades econômicas, sociais, 
políticas e culturais geradas pelo capita-
lismo também assumem novas e maiores 
proporções. No entanto, para que se tenha 
clareza do abuso sexual intrafamiliar como 
forma de violência e expressão da questão 
social, torna -se imperativo aproximar -se 
dos conceitos de “violência estrutural” e 
“vitimização”, que caracterizam as diferen-
tes formas de violação de direitos, tanto de 
crianças e adolescentes como de suas res-
pectivas famílias.

A violência estrutural recebe defini-
ções e conceitos de vários autores, cabendo 
aqui destacar alguns. Maldonado (1997) faz 
referência à violência estrutural como sendo 
aquela caracterizada por condições extre-
mamente adversas de vida, que geram uma 
imensa população de pessoas vivendo na mi-
séria, com fome, habitação precária ou até 
mesmo deficiente e dificuldade de acesso ao 
mercado de trabalho, sofrendo, no cotidia-
no, a violação sistemática de violação dos 
direitos humanos. Para Boulding (1981), 
a violência estrutural oferece um marco à 
violência do comportamento, pois se aplica 
tanto às estruturas organizadas e institucio-
nalizadas da família como aos sistemas eco-
nômicos, culturais e políticos que conduzem 
à opressão de determinadas pessoas a quem 
se negam vantagens da sociedade.

Nessa perspectiva, tem -se que a vio-
lência estrutural pode ser entendida como 
um processo de vitimação, ou seja, são as 
consequências da desigualdade social e da 
pobreza que têm como resultado “a produ-
ção de crianças vitimadas pela fome, por 

ausência de abrigo ou por morar em habita-
ções precárias, [...], por inexistência de sa-
neamento básico, que refletem diretamente 
na relação entre crianças, adolescentes e vio-
lência no cotidiano de famílias brasileiras” 
(Brasil, 2006, p. 27). Para o Plano Nacional 
de Promoção, Defesa e Garantia do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária, “essa situação de 
vulnerabilidade, denominada vitimação, 
pode desencadear a agressão física e/ou 
sexual contra crianças e adolescentes, haja 
vista que a cronificação da pobreza da famí-
lia contribui para a precarização e deterio-
ração de suas relações afetivas e parentais. 
Nesse sentido, pequenos espaços, pouca ou 
nenhuma privacidade, falta de alimentos 
e problemas econômicos acabam gerando 
situações estressantes que, direta ou indi-
retamente, acarretam danos ao desenvolvi-
mento infantil” (Brasil, 2006, p. 27).

Já a vitimização refere -se à violên-
cia inerente às relações interpessoais en-
tre adulto e criança. A vitimização – como 
violência interpessoal – constitui uma exa-
cerbação desse padrão, pressupondo, ne-
cessariamente, o abuso – como ação, ou 
omissão de um adulto – capaz de criar dano 
físico ou psicológico à criança (Azevedo e 
Guerra, 2007, p. 35). Crianças vítimas des-
sa violência aprisionam suas vontades e de-
sejos, dado que se submetem ao poder do 
adulto, que busca coagi -las para satisfazer 
seus próprios interesses, expectativas ou 
paixões, ignorando os sentimentos delas. 
Como destaca Amaro (2003), vitimização 
se refere a uma visão/ação no mundo cen-
trada e organizada sob a ótica do adulto. 
Na relação de poder adultocêntrica, as 
necessidades e os direitos das crianças e 
adolescentes são relegados a uma condição 
hierarquicamente inferior aos dos adultos, 
chegando a uma valorização oscilante, sen-
do esses sujeitos associados/transformados 
em “adultos em miniatura”.

Dessa forma, considerando que todas 
as formas de violência vitimizam crianças 
de todas as classes sociais, é importante 
destacar que, embora haja certa sobrepo-
sição entre crianças vitimadas e crianças 
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vitimizadas, o processo de vitimação atin-
ge exclusivamente filhos de famílias eco-
nomicamente desfavorecidas, enquanto o 
processo de vitimização ignora fronteiras 
econômicas entre as classes sociais, sendo 
absolutamente transversal, de modo a cor-
tar verticalmente a sociedade (Azevedo e 
Guerra, 2007).

Quando se fala em famílias economi-
camente desfavorecidas, é possível relacio-
nar esse contexto com aquilo que se chama 
de “pobreza”, ou seja, com uma situação 
na qual uma pessoa (ou uma família) não 
tem condições de viver dentro dos padrões 
socialmente estabelecidos em um certo mo-
mento histórico (Stotz, 2005), ou, mais do 
que não poder viver dentro dos padrões 
estabelecidos, não poder viver com aqui-
lo que é básico, elementar para se ter uma 
vida digna. É importante destacar que, de 
acordo com os dados do IPEA (2008), como 
“pobre” definem -se todas as pessoas com 
renda per capita mensal igual ou inferior a 
meio salário mínimo, cerca de R$ 207,50. 
Ao passo que são consideradas pessoas em 
condição de indigência aquelas com renda 
per capita igual ou inferior a um quarto do 
salário mínimo. Já pessoas ricas definem -se 
como aquelas pertencentes a famílias cuja 
renda mensal seja igual ou maior do que 
40 salários mínimos (aproximadamente R$ 
16,6 mil).

Ainda considerando as palavras de 
Stotz, a pobreza não é um problema dos 
pobres, e sim da sociedade, que produz a 
pobreza como um componente orgânico de 
suas vitórias e fracassos, o que vai de encon-
tro à percepção de senso comum que perce-
be os pobres como vagabundos, pessoas que 
não querem trabalhar e que, por isso, estão 
na condição de miserabilidade. A pobreza é 
resultado do modelo de produção capitalis-
ta, que gera desigualdade ao gerar desem-
prego, não garantia de acesso às políticas 
públicas, trabalho precário, entre outros 
fatores que tornam cada vez mais visível a 
desigualdade entre a classe que vive do tra-
balho, que vende sua força de trabalho, e 
aqueles que a compram, com o objetivo de 
explorar essa mão -de -obra para gerar lucro.

Assim, destaca -se o quanto a pobreza 
contribui para tornar a família vulnerável 
no sentido de não poder garantir proteção 
e os cuidados devidos a seus membros cons-
titutivos e, consequentemente, originar um 
ambiente propício para a ocorrência de 
outras formas de violência, tendo em vista 
que a privação de trabalho, renda, comida, 
educação, assistência, saúde, habitação, 
entre outros direitos, constitui -se também 
em uma forma de violência que vitima as 
famílias que fazem parte e vivenciam dia-
riamente esse processo de negação de seus 
direitos.

CONSIDERAçõES FINAIS

Com base nos aspectos apresentados, 
verificamos que inúmeros desafios e pos-
sibilidades são impostos aos profissionais 
que atuam junto a crianças, adolescentes e 
famílias envolvidos em situações de abuso 
intrafamiliar. Um deles é o fortalecimento 
da rede de proteção primária, nesse caso, 
a família, e a rede secundária, que envolve 
diversos profissionais e instituições direcio-
nadas à proteção e garantia dos direitos da 
criança e do adolescente.

Talvez o mais importante desafio seja 
o de efetivar o que está previsto na Política 
Nacional de Assistência Social e no Sistema 
Único de Assistência Social, ou seja, que as 
ações da assistência social tenham como 
centralidade a família, considerando que 
essa não se apresenta mais de forma ho-
mogênea e que reproduz os efeitos das 
mudanças e transformações ocorridas na 
sociedade. Destaca -se que a família, como 
rede primária, com o apoio do Estado e o 
trabalho realizado por diferentes profissio-
nais e instituições sociais, poderá assegurar 
a proteção e a garantia dos direitos de crian-
ças e adolescentes. Mas, para isso, deve ter 
suas necessidades satisfeitas para se consti-
tuir como estrutura vital, isto é, como o lugar 
central para a humanização e a socialização 
da criança e do adolescente, como o espaço 
ideal e privilegiado para o desenvolvimento 
integral dos indivíduos.



34          azambuja, Ferreira & Cols.

REFERÊNCIAS

ALGEBAILE, E. B. As ações da sociedade civil e do 
Estado diante da pobreza. In: VALLA, V. V.; STOTZ, 
E. N.; ALGEBAILE, E. B. Para compreender a pobre
za no Brasil. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.

AZAMBUJA, M. R. F. Violência sexual intrafamiliar: 
é possível proteger a criança? Revista Virtual Textos 
& Contextos, v. 5, n. 1, 2006. Não paginado.

AZEVEDO, M. A.; GUERRA, V. N. A. Crianças viti
mizadas: a síndrome do pequeno poder. 2. ed. São 
Paulo: Iglu, 2007.

BÓGUS, L.; YASBEK, M. C.; WANDERLEY, M. B. De si
gualdade e a questão social. São Paulo: Educ, 2000.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos. Plano nacional de promoção, proteção e 
defesa do direito de crianças e adolescentes à convi
vência familiar e comunitária. Brasília: CONANDA; 
CNAS, 2006.

CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo 
caminho. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Bra-
sileira, 2004.

FALEIROS, E. T. S. Repensando os conceitos de vio
lência, abuso e exploração sexual de crianças e de 
adolescentes. Brasília: Thesaurus, 2000.

FALEIROS, V. P. O fetiche da mercadoria na explora-
ção sexual. In: LIBÓRIO, R. M. C. et al. A exploração 
sexual de crianças e adolescentes no Brasil: reflexões 
teóricas, relatos de pesquisas e intervenções psi-
cossociais. São Paulo: Casa do Psicólogo; Goiânia: 
Universidade Católica de Goiás, 2004.

IAMAMOTO, M. V. A questão social como matéria 
do serviço social. Revista do Conselho Federal de Ser
viço Social: atribuições privativas do(a) assistente 
social em questão. Brasília: [s.n.], 2002.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICA-
DA. Comunicado da Presidência: pobreza e riqueza 
no Brasil metropolitano. Brasília: IPEA, 2008. 
n. 7. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/

sites/000/2/comunicado_presidencia/ Reducao-
Pobreza_CPresi7.pdf>. Acesso em: 21 set. 2010.

LEAL, M. F. P.; CÉSAR, M. A. Indicadores de violên
cia intrafamiliar e exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes. Brasília: CECRIA – Centro 
de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e 
Adolescentes, 1998.

LIBÓRIO, R. M. C.; SOUSA, S. M. G. (Org.). A 
exploração sexual de crianças e adolescentes no 
Brasil: reflexões teóricas, relatos de pesquisas e 
intervenções psicossociais. São Paulo: Casa do 
Psicólogo; Goiânia: Universidade Católica de 
Goiás, 2004.

MARTINS, J. S. Exclusão social e a nova desigual
dade. São Paulo: Paulus, 1997.

NETTO, J. P. A ordem social contemporânea é o desa
fio central. Santiago: [s.n.], 2006. Mimeografado. 
Palestra realizada na 33ª Conferência Mundial de 
Escolas de Serviço Social.

SANTOS, B. C. Aspectos causadores da violência. 
In: SANTOS, B. C. et al. (Org.). Maustratos e 
abuso sexual contra crianças e adolescentes: uma 
abordagem multidisciplinar. São Leopoldo: Série 
Cadernos, 1997.

SCOBERNATTI, G. Violência intrafamiliar: teoria e 
prática: uma abordagem interdisciplinar. Pelotas: 
Armazém Literário, 2005.

SILVA, L. M. M. Serviço social e família: a legitima-
ção de uma ideologia. 3. ed. São Paulo: Cortez, 
1987.

SOUZA, J. S. Exclusão social e a nova desigualdade. 
São Paulo: Paulus, 1997.

STOTZ, E. N. Pobreza e capitalismo. In: VALLA, 
V. V.; STOTZ, E. N.; ALGEBAILE, E. B. Para com
preender a pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2005.

VALLA, V. V. Globalização, a questão social e a nova 
pobreza. In: VALLA, V. V.; STOTZ, E. N.; ALGEBAI-
LE, E. B. Para compreender a pobreza no Brasil. Rio 
de Janeiro: Contraponto, 2005.




