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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo analisar as 
formas mais frequentes de violência praticadas contra crianças ou adolescentes em 
acompanhamentos pelo CREAS/PAEFI de Caçador, no período de janeiro a junho 
de 2016, no contexto do estágio curricular obrigatório de Serviço Social. A 
violência, sob todas as formas é uma das expressões da “questão social”. Quando 
ela incide sobre crianças e adolescentes a situação é dramática. Os Assistentes 
Sociais se deparam, em sua intervenção profissional, principalmente com a classe 
trabalhadora, com casos de violência com crianças e adolescentes atendidos pela 
política social de assistência social, nos centros de referência especializados de 
assistência social (CREAS). Este relatório tem o propósito de aprofundar sobre a 
temática, apresentando um estudo sobre a violência, sobre as legislações 
pertinentes à defesa de crianças e adolescentes vitimizadas. Evidencia a pesquisa 
realizada no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI) e analisa o processo de estágio curricular obrigatório de Serviço 
Social. A pesquisa documental realizada no CREAS/PAEFI de Caçador indica que 
a violência está ligada a renda per capita, habitação precária, inserção no mercado 
de trabalho, baixa escolaridade fatores de risco pessoal e social. Muitas vezes essa 
violência está ligada ao uso de substâncias psicoativas e álcool devido a 
vulnerabilidade em que a família se encontra, os mesmos acham como escape o 
uso de substâncias psicoativas. Muitos casos acompanhados pelo CREAS/PAEFI 
são devido aos pais terem problemas com alcoolismo, e muitas das vezes deixam 
de cumprir com seu papel de proteção, deixando as crianças abandonadas a 
mercê de muitas violências, uma delas a negligência e Violência Sexual entre 
outras. Podemos concluir com a pesquisa por bairro, que a maioria das famílias 
atendidas residem no bairro com maior frequência de violência contra crianças e 
adolescentes e com maiores vulnerabilidades. 

 

Palavras chave: Violência; Crianças e Adolescentes, PAEFI. 
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ABSTRACT 

 

 The present study aims to analyze the most frequent forms of violence 
practiced against children or adolescents in follow-up by CREAS / PAEFI de 
Caçador, from January to June 2016, in the context of the obligatory curricular 
traineeship of Social Work. Violence, in all its forms, is one of the expressions of the 
"social question". When it focuses on children and adolescents the situation is 
dramatic. In their professional intervention, the social workers are confronted with 
cases of violence with children and adolescents assisted by the social assistance 
social policy in the specialized reference centers of social assistance (CREAS). The 
purpose of this report is to study the subject and present a study on violence on 
legislation relevant to the defense of victimized children and adolescents. It 
evidences the research carried out in the Specialized Protection and Assistance 
Service for Families and Individuals (PAEFI) and analyzes the compulsory curricular 
traineeship process of Social Work. The documentary research carried out in 
CREAS / PAEFI de Caçador indicates that violence is linked to per capita income, 
precarious housing, labor market insertion, low schooling, personal and social risk 
factors. Often this violence is linked to the use of psychoactive substances and 
alcohol due to the vulnerability in which the family finds itself, the same ones find as 
escape the use of psychoactive substances. Many cases accompanied by CREAS / 
PAEFI are due to parents having problems with alcoholism, and many times they 
fail to fulfill their protective role, leaving abandoned children at the mercy of many 
violence, one of them neglect and sexual violence among others. We can conclude 
from the survey by neighborhood that most of the families served reside in the 
neighborhood with the highest frequency of violence against children and 
adolescents and with greater 

 

Keywords: Violence; Children and Adolescents, PAEFI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma exigência parcial do curso 

de Serviço Social da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) de 

Caçador, para obtenção do título de bacharel em Serviço Social. 

            O Serviço Social tem como base de fundamentação profissional a “questão 

social” em suas mais variadas expressões. A violência, uma das expressões da 

“questão social” é um tema complexo e relevante na sociedade atual que se 

manifesta sobre diferentes ângulos sendo uma expressão da sociabilidade e da 

maneira como a sociedade se organiza em suas relações de produção e de poder. 

É importante ressaltar que a “questão social” é uma categoria explicativa da 

totalidade social, da forma como os homens vivenciam a contradição capital - 

trabalho. Ela resulta das desigualdades sociais, políticas, econômicas, culturais, 

impostas pelo modo de produção. A violência vista no contexto de crise do sistema 

político-econômico-social, caracterizado pelo aprofundamento da miséria, pelo 

acirramento das desigualdades sociais e o pelo esvaziamento deliberado do papel 

social do Estado, incide sobre as condições de vida dos indivíduos, principalmente 

crianças e adolescentes, a partir de decisões históricas, econômicas e sociais, 

tornando vulnerável o seu crescimento e desenvolvimento. 

            A violência contra crianças e adolescentes acompanha a trajetória da 

sociedade humana. Desde tempos remotos estes sofrem violências estruturais, 

familiares, institucionais. Por um longo período considerou-se que a violência 

praticada contra crianças e adolescentes fosse de ordem natural como se sobre 

elas não houvesse interferência de determinantes sociais e econômicos. 

           É somente no século XX, no ano de 1924, com a Convenção de Genebra 

que se inicia um movimento mundial de defesa dos direitos deste segmento. 

           No Brasil, com a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990 há um avanço significativo quando a legislação coloca como 

dever do Estado, da Família e da Sociedade a defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes. 

         A elaboração deste relatório justifica-se pela constatação do crescente 

número de casos que são denunciados e pela grande diversidade de 

vulnerabilidades que ocasionam a violência contra crianças e adolescentes. 
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Realizando estágio supervisionado de Serviço Social no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), de Caçador, sentimos a 

necessidade de realizar uma pesquisa para identificar as formas mais frequentes 

de violência praticadas contra crianças ou adolescentes em acompanhamento pelo 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

         Para o Serviço Social o tema também é de suma importância já que os 

assistentes sociais que atuam nos CREAS se deparam diariamente com crescente 

demanda de violência contra crianças ou adolescentes. 

         Diante do exposto apontamos o problema desta monografia: Quais as formas 

mais frequentes de violência praticadas contra crianças e adolescentes em 

acompanhamento pelo CREAS/PAEFI de Caçador, no período de Janeiro à Junho 

de 2016? 

            As questões que norteiam o presente trabalho são: 

· Quais os tipos de violência praticadas contra crianças e adolescentes? 

· O que é violência? 

· Qual a quantidade de famílias em acompanhamento PAEFI no período de 

Janeiro à Junho de 2016? 

· Qual o perfil das famílias em acompanhamento PAEFI no período de Janeiro 

à Junho de 2016? 

· Tipificar os tipos de violência em acompanhamento PAEFI no período de 

Janeiro à Junho de 2016? 

           Como objetivo principal, este trabalho pretende analisar as formas mais 

frequentes de violência praticadas contra crianças ou adolescentes em 

acompanhamentos pelo CREAS/PAEFI de Caçador, no período de Janeiro à Junho 

de 2016. 

          Como objetivos específicos estabelecemos: 

· Descrever o que é violência e os tipos de Violência contra Crianças e 

Adolescentes; 

· Apresentar as legislações pertinentes ao tema: Constituição de 1988, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Planos Nacionais de Enfrentamento 

à violência de crianças e adolescentes, Código Penal entre outros; 
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· Localizar na PNAS a previsão de atendimento às crianças e adolescentes 

vítimas de violências no CREAS; 

· Caracterizar a estrutura do CREAS de Caçador; 

· Analisar o perfil das famílias das Crianças e Adolescente em 

acompanhamento no CREAS/PAEFI; 

· Avaliar o processo de estágio supervisionado de Serviço Social realizado 

com crianças e adolescentes no CREAS. 

· Contribuir para o desenvolvimento de ações preventivas que coíbam as 

praticas de violência contra criança e adolescente; 

      Este relatório foi desenvolvido com a elaboração de capítulos. No primeiro 

capítulo, abordaremos o conceito de violência, os tipos de violência contra crianças 

e adolescentes e o contexto histórico da situação da violência contra crianças e 

adolescentes no Brasil. 

      O segundo capítulo se reporta às legislações Brasileiras para o enfrentamento 

da violência contra crianças e adolescentes, o contexto histórico desde a 

Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 

     No terceiro capítulo, apresentamos a previsão de atendimento às crianças e 

adolescentes, vítimas de violência, e as políticas relacionadas para crianças e 

adolescentes vítimas de violência, e como a proteção social é dividida.  

     No quarto capítulo apresentamos a caracterização do município de Caçador, 

contextualizando o CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), sua estrutura e os serviços ofertados, e 

especificamos o CREAS de Caçador. 

    O quinto capítulo se refere à análise e descrição do estágio curricular obrigatório 

de Serviço Social evidenciando a concepção de Serviço Social, a pesquisa 

realizada no CREAS/PAEFI de Caçador com dados sobre a violência contra 

crianças e adolescentes, a intervenção realizada e considerações sobre esta. 

.   Finalmente, apresentamos a conclusão deste relatório.   
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Referencial Teórico 

2.1.1 Violência e os tipos de violência contra crianças e adolescentes 
 
 Neste capítulo abordamos o conceito de violência, os tipos de violência 

contra crianças e adolescentes e o contexto histórico da situação da violência 

contra crianças e adolescentes no Brasil. 

De acordo com as autoras Francieli Jaqueline Gregorio (2007) e Zelimar 

Soares Bidarra (2007), a violência é um fenômeno que acompanha o homem 

desde seus primórdios e se manifesta das mais variadas formas. Faz-se presente 

em instituições, na família, na escola, seja por meio da criminalidade crescente 

e/ou na forma de expectativa de violência quando esta serve a interesses de 

manipulação por meio da vinculação do pânico, utilizada com certa frequência e 

sob esta forma pela mídia. Na raiz desses problemas encontramos a violência da 

desigualdade social decorrente da injusta repartição das tarefas e dos privilégios 

que levam a irregular apropriação dos bens produzidos pela comunidade. 

“No Brasil, a dificuldade de diferenciar negligência e pobreza é 
particularmente aguda. O desamparo familiar e a privação econômica, 
associados ao baixo nível de informação de grande parcela da população, 
são características comuns num país marcado por profunda desigualdade 
social; são também traços usualmente relacionados ao comportamento 
negligente dos pais (...).” (Gonçalves, 2003, p. 166). 

 
Essa questão reflete-se e intensifica-se quanto ao tratamento que crianças e 

adolescentes tem recebido histórica e culturalmente de suas famílias, da sociedade 

em geral e do Estado. Por estarem em formação e dependerem emocional, física e 

psicologicamente de suas famílias e/ou responsáveis, são eles que se tornam os 

maiores vitimizados por todo esse processo, embora nem sempre a dimensão 

estrutural da violência social a que estão submetidos apareça em análises e 

discursos.  

O fato de crianças permanecerem fora dos bancos escolares e de ter 

cercado os seus direitos fundamentais já se configura como uma forma de 

manifestação da violência. Certamente esta forma de violência é tão cruel e 

abominável quanto qualquer outra.  
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Dado que afeta aqueles que sofrem com o abandono material e emocional, 

sendo ainda exploradas em extensas jornadas de trabalho, sob condições 

subumanas e expostas à violência física, psicológica, e sexual, muitas vezes 

sofridas dentro de seus lares. 

De acordo com os autores Vicente de Paula Faleiros e Eva Silveira Faleiros 

(2007) a perspectiva da proteção integral, adotada no final do século XX, 

contrapõe-se a uma perspectiva de disciplinamento e dominação das crianças 

perpetuada historicamente. A violência contra crianças e adolescentes esteve 

presente na história da humanidade desde os mais antigos registros. 

Como afirma De Mause (1975, p.22), em uma visão bastante pessimista:  

“A história da infância é um pesadelo do qual recentemente começamos a 
despertar. Quanto mais atrás regressamos na História, mais reduzido o 
nível de cuidados com as crianças, maior a probabilidade de que 
houvessem sido assassinadas, aterrorizadas e abusadas sexualmente”. 

 

           Na Grécia Antiga, a alegria da criança filha de cidadão, educada no gineceu 

por meio de mitos, fábulas e música, contrastava com a tristeza do filho do escravo, 

de quem ressoava dolorido o lamento da venda próxima ou de destino ainda mais 

cruel.  

 Em Esparta, o Estado assumia a responsabilidade de educar seus futuros 

guerreiros em princípios cívicos e militares logo aos sete anos de idade. A 

pedagogia militar de então era, exercícios físicos realizados até a exaustão, fome e 

espancamentos. 

 Os jovens começavam a tomar parte na Assembleia com cerca de 15 anos 

e, depois de passar por várias provas, eram, antes de completar vinte anos, 

incorporados como cidadãos. Permaneciam alistados até os trinta, trinta e cinco 

anos de idade. Uma dessas provas, para a elite, consistia em matar um escravo 

que fosse encontrado pelas ruas da cidade. Aos escravos, era destinado somente 

o trabalho braçal.  

 Em Atenas, o serviço militar durava dois anos e somente se iniciava aos 

dezoito anos de idade. Antes disso, a educação doméstica e em escolas de 

grandes mestres predominava na vida da criança de elite. Platão recomendava a 

educação para a cidadania, desde que controlada pelos magistrados e membros 

dos conselhos mais elevados. Xenofonte considerava que o direito de palavra não 
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deveria ser atribuído ao povo, por sua ignorância, mas aos “sábios e aos 

melhores”. As mulheres atuavam apenas na esfera doméstica, e as meninas, 

fortalecidas por exercícios físicos desde a infância mais precoce, casavam-se aos 

quatorze ou quinze anos de idade.  

 No Império Romano, meninos e meninas permaneciam juntos, protegidos 

por seus deuses Lares, até os doze anos de idade. A partir daí, separavam-se. A 

eles, tocava a vida pública, o aprimoramento cultural, militar e mundano. A elas, o 

casamento, no mais tardar, aos quatorze anos. Também essas regras se 

aplicavam à nobreza. À plebe e aos escravos, restavam os trabalhos subalternos. 

O pátrio poder, em Roma, durava até a morte do pai, quando o filho o sucedia 

como Pater Familiais. Com o advento do Cristianismo e a decadência do Império 

Romano, uma nova moralidade foi-se gestando.  

 A Idade Média encerra o indivíduo nos limites territoriais do feudo, onde ele 

pode contar com a comunidade, mas é também por ela vigiado. A partir de uma 

releitura de Aristóteles, propõe-se a divisão das idades humanas, para fins de 

educação, em períodos de sete anos. A infância duraria até os sete anos de idade; 

a puerilidade, até os quatorze; a adolescência, até os vinte e um. Para Isidoro, a 

adolescência prolongava-se até os trinta e cinco anos de idade. Apesar dessas 

delimitações cronológicas, a caracterização da infância como um estágio oposto ao 

da idade adulta não existia. 

  A formação de Cidades-Estado e de Estados Nacionais, com a ascensão da 

burguesia comercial, a Reforma Religiosa e a ampliação da educação inauguram a 

Idade Moderna. A sociedade busca um fortalecimento do espaço privado.  

 Segundo Ariès (1981), somente a partir do Século XV é que surge o 

sentimento de família, mas ainda até o século XVII “a vida era vivida em público”. 

  Na Europa, de acordo com Ariés.  

“a civilização medieval havia esquecido a paidéia dos antigos e ainda 
ignorava a educação dos modernos. Este é o fato essencial: ela ainda não 
tinha a idéia da educação. Hoje, nossa sociedade depende e sabe que 
depende do sucesso de seu sistema educacional” . (ARIÉS, 1981, p. 276). 

  

 Também na Idade Média, o colégio surgiu como instituição educacional. Ao 

mesmo tempo, a família, ao resgatar crianças e adolescentes para dentro do lar, 

experimenta crescentes relações de afetividade. Os mestres moralistas começam a 
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denunciar a frouxidão dos costumes. O Estado e a Igreja reagiram e assumiram a 

responsabilidade educacional. Os adolescentes passam a formar grupos chamados 

de “abadias” ou “corpos juvenis”.  

 Com o Iluminismo, ampliou-se a circulação de novas ideias durante os 

séculos XVII e XVIII. A industrialização e o crescimento urbano acelerado tornam 

os indivíduos anônimos. No século XIX, a adolescência passa a ser delimitada, 

identificada, esquadrinhada e controlada. As meninas começam a receber 

instrução formal. Famílias ricas criticam os colégios (internatos, na maioria) por 

maus hábitos morais e retiram seus filhos dessas escolas. As famílias pobres e 

camponesas, por outro lado, veem na possibilidade de enviar seus filhos para 

essas instituições à esperança de um futuro melhor. Externato para o rico, internato 

para o pobre. A família é nuclear, heterossexual, monógama e patriarcal. O pai 

tudo pode em relação aos filhos e à mulher.  

 O século XX inaugura a linha de produção em série e a intensa exploração 

do trabalho infanto-juvenil provoca, por um lado, mudanças nas famílias e 

problemas sociais e de saúde coletiva e, por outro, o surgimento de políticas para a 

proteção de crianças e adolescentes. De uma realidade do capitalismo industrial de 

meados do Século XIX, em que as crianças trabalhavam por mais de dezesseis 

horas, avançamos, ao final do século XX, para um paradigma de proteção integral.  

 Foi também no início do século XX que tivemos a ampliação dos 

conhecimentos da psicologia, que, debruçada sobre a constituição do sujeito 

infantil, contou com a contribuição dos teóricos do desenvolvimento humano, 

destacando-se Freud, Piaget, Vygotsky, Makarenko, Wallon e Watson. Apesar da 

diferença de posicionamentos e matrizes teóricas, esses autores foram 

fundamentais para a construção de uma concepção de infância e para a adaptação 

do processo educativo. 

 Ainda de acordo com Faleiros e Faleiros (2007) desde o descobrimento do 

Brasil o país recebe ordens vindas da Coroa Portuguesa. Leis e ordens que eram 

aplicadas nas crianças também vinham de Portugal. Na época devido à utilização 

da mão-de-obra escrava, havia uma grande mortalidade de crianças escravas, pois 

a educação destas crianças sairia mais cara do que a compra de um escravo já 

adulto. 



21 
 

É importante incluir, ainda que de forma resumida, um pouco da história da 

violência no Brasil. A violência contra crianças e adolescentes no Brasil, também 

não é fenômeno social típico da contemporaneidade. Ao contrário, desde o período 

colonial, estas sofriam maus-tratos praticados pelos adultos. Os primeiros relatos 

sobre a criança brasileira datam do século XVI, a criança indígena carregava no 

corpo e na mente as lições dos rituais da tribo, enquanto a negra, não servia para o 

trabalho e era separada da família.  

Desde seu descobrimento em 1500 até 1822, o Brasil foi uma colônia de 

Portugal, dependendo econômica, política e administrativamente do poder 

monárquico instalado em Lisboa. As leis e as ordens para as crianças também 

vinham de Portugal e eram aplicadas por meio da burocracia, dos representantes 

da corte e da Igreja Católica.  

No século XVIII, há registros do tratamento dado a crianças abandonadas na 

cidade de São Paulo, como os filhos de mães solteiras, viúvas ou extremamente 

pobres, ou ainda, os filhos ilegítimos frutos da relação entre os senhores e suas 

escravas, que eram chamados “expostos”. Nesta época, foi instalada na cidade a 

Roda da Santa Casa, idealizada em Portugal, que tinha como objetivo evitar que as 

crianças fossem devoradas pelos cães e ratos quando abandonadas, e também, de 

esconder a origem ilegítima da criança e salvar a honra das famílias. A Roda era 

um cilindro oco de madeira que girava em torno do próprio eixo e tinha uma 

abertura, onde eram colocadas as crianças. A mãe que desejava abandonar o filho 

batia na madeira e girava, avisando ao porteiro da Santa Casa que, do lado de 

dentro, recolhia o abandonado. A Roda funcionou até os anos 50 do século XX, 

quando a última foi extinta. Embora a violência contra crianças e adolescentes 

possa ser identificada em relatos históricos, seu reconhecimento, como sendo um 

problema, é relativamente recente.  

 A criança escrava podia ser utilizada pelo senhor dos oito aos vinte e um 

anos de idade e as que não trabalhavam serviam de brinquedo para os filhos dos 

senhores. Na época, era grande o número de crianças que nasciam fora do 

casamento e, como para a moral do período a família normal era a família legitima, 

as crianças nascidas fora do casamento eram abandonadas. 

  Outro fator que contribuía para o abandono de crianças era a pobreza, essa 

situação chegou a um ponto tão extremo que chegou a preocupar as autoridades, o 
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que levou o vice-rei a propor duas medidas: coleta de esmolas na comunidade e 

internação das crianças. Nesse sentido para atender a internação de crianças 

ilegítimas foi implantada a Roda: cilindro giratório fixado na parede da Santa Casa 

onde as crianças eram recolhidas pela Instituição, que criou um local específico 

denominado Casa de Expostos, o qual servia para esconder a origem ilegítima da 

criança e salvar a honra das famílias. Na Casa de Expostos havia uma alta taxa de 

mortalidade, em torno de noventa por cento das crianças morriam, por omissão ou 

falta de condições da própria Santa Casa ou por desinteresse da Corte.   

 Com a Proclamação da República em 1889 foram criadas creches em 

substituição às Rodas.  

 A partir do século XX os juristas começaram a se preocupar com o combate 

à “criminalidade de menores” submetidos a um processo penal especial, com 

encaminhamentos para seu disciplinamento. Em 1902, o Congresso Nacional 

discutia a implantação de uma política chamada de “assistência e proteção aos 

menores abandonados e delinquentes”, e no ano seguinte (1903), foi criada a 

Escola Correcional 15 de Novembro.  

 Em 1913 foi defendida a ideia da criação dos Tribunais para Menores. Em 

1923, foi autorizada a criação do Juizado de Menores, e, em 1924, foram criados o 

Conselho de Assistência e Proteção aos Menores e o Abrigo de Menores. No 

Código de Menores de 1927 fica estabelecida a distinção entre “abandonados” e 

“vadios”,os quais eram submetidos a um processo penal especial, com 

encaminhamentos para seu disciplinamento. Já na década de 1930, no governo de 

Getúlio Vargas, foram criadas as delegacias de menores, para onde eram enviados 

os meninos encontrados na rua e considerados suspeitos de vício e crime.  

 Em 1941 foi criado um Serviço Nacional de Assistência a Menores, o SAM, 

vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, para extirpar a ameaça 

dos meninos “perigosos e suspeitos”. Nesses internatos do SAM, predominava a 

ação repressiva e o desleixo contra os internos, ao invés de ações educativas. Por 

isso foi criado também o Departamento Nacional da Criança (DNC) que estimulou a 

implantação de creches junto com a Legião Brasileira de Assistência, fortalecendo 

a presença das mães nos cuidados e criação dos filhos.   

 Com a extinção do SAM, no início de 1964, foi criada a FUNABEM – 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, independente do Ministério da Justiça, 
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com autonomia e propósitos tais como evitar a internação de menores. A política 

desta não reduziu o processo de marginalização. 

  Durante a ditadura, acentuou-se a exclusão social, ou seja, a 

marginalização do menor por conta da situação de pobreza familiar; pela exclusão 

da escola; pela necessidade do trabalho; pela situação de rua que, não raramente, 

expõe os menores a toda sorte de violência, tais como ações de grupos de 

extermínio.  

 Em 1979 foi criado um novo Código de Menores: aqui ser pobre era 

considerado uma doença e assim, os direitos da criança só eram protegidos 

quando em situação de risco ou de “doença social”.Com isso ocorre o 

desenvolvimento de concepções e movimentos que colocavam a criança como 

sujeito de direito, de acordo com a “doutrina de proteção integral”, desenvolvida 

pela ONU.   

 Logo passam a eclodir mobilizações da sociedade e de alguns setores do 

Estado que levou à Assembleia Constituinte de 1987 uma proposta que 

considerava a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. Esses direitos vão 

ser efetivamente legalizados na década de noventa, com a promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. 

2.1.2 Concepções de violência 

 
O termo deriva do latim violentia, ou seja, força ou vigor contra qualquer 

coisa ou ente. Dessa forma, violência é o uso da força que resulta ferimentos, 

tortura ou morte, ou o uso de palavras ou ações que machucam as pessoas ou, 

ainda, abuso do poder.  

A violência é característica do animal humano, faz parte dele, provém do 

instinto. Porém, após o longo processo de civilização do ser humano, conseguimos 

atenuar o nível de violência do homem, classificando-o como civilizado.  

Civilizado significa capaz de conviver em harmonia com outro ser humano. 

Para àqueles incapazes de conviver em harmonia criamos a segregação, ou seja, 

separação do ser humano impossibilitado de ser civilizado. Essa solução é o ápice 

ao qual chegamos para a solução do problema atualmente, pelo menos do ponto 

de vista da aprovação social. Segundo o Dicionário Houaiss violência “é a ação ou 
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efeito de violentar, de empregar força física, contra alguém ou algo, ou ainda, 

intimidação moral contra alguém”. 

A violência é compreendida como todas as violações dos direitos civis, como 

a vida, a propriedade, a liberdade de ir e vir, de consciência e de culto. Políticos, 

como o direito a votar e a ser votado, ter participação política. Sociais, como 

habitação, saúde, educação, segurança. Econômicos, como emprego e salário. 

Culturais, como o direito de manter e manifestar sua própria cultura.  

Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como “a 

imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis”. Mas especialistas 

afirmam que o conceito é muito mais amplo e ambíguo do que essa mera 

constatação de que a violência é a imposição de dor, a agressão cometida por uma 

pessoa contra outra; mesmo porque a dor é um conceito muito difícil de ser 

definido. 

            Violência é um comportamento que causa dano à outra pessoa, ser vivo ou 

objeto. Invade a autonomia, integridade física ou psicológica e mesmo a vida de 

outro. Diferencia-se de força, palavras que costumam estar próximas na língua e 

pensamento cotidiano. Enquanto força designa, em sua acepção filosófica, energia  

ou firmeza de algo, a violência caracteriza-se pela ação corrupta, impaciente e 

baseada na ira, que não convence ou busca convencer o outro, simplesmente o 

agride. 

Sendo assim, a violência é um dos temas mais avassaladores, dentre tantos 

quantos assaltam nossa preocupação quotidiana, tanto nas ruas e nos campos 

quanto nas rodovias e nas cidades.  

Violência dolosa, violência culposa, violência preterintencional. Violência é o 

uso abusivo ou injusto do poder, assim como o uso da força que resulta em 

ferimentos, sofrimento, tortura ou morte. 

2.1.3 Tipos de violência  

Marta Cabrita (2016) aponta como tipos de violência:  
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- Violência Física 

A violência física é o uso da força com o objetivo de ferir, deixando ou não 
marcas evidentes. 
                    
São comuns, murros, estalos e agressões com diversos objetos e 
queimaduras. 
                    
A violência física pode ser agravada quando o agressor está sob o efeito 
do álcool, ou quando possui uma Embriagues Patológica ou um 
Transtorno Explosivo. 

 - Violência Psicológica 
                    
A violência psicológica ou agressão emocional, tão ou mais prejudicial que 
a física, é caracterizada pela rejeição, depreciação, discriminação, 
humilhação, desrespeito e punições exageradas. 
                    
É uma violência que não deixa marcas corporais visíveis, mas 
emocionalmente provoca cicatrizes para toda a vida. 
                    
Existem várias formas de violência psicológica, como a mobilização 
emocional da vítima para satisfazer a necessidade de atenção, carinho e 
de importância, ou como a agressão dissimulada, em que o agressor tenta 
fazer com que a vítima se sinta inferior, dependente e culpada. 

A atitude de oposição e aversão também é um caso de violência 
psicológica, em que o agressor toma certas atitudes com o intuito de 
provocar ou menosprezar a vítima. As ameaças de mortes também são 
um caso de violência psicológica. 

- Violência Verbal 

A violência verbal não é uma forma de violência psicológica. A violência 
verbal normalmente é utilizada para oportunar e incomodar a vida das 
outras pessoas. 
                    
Pode ser feita através do silêncio, que muitas vezes é muito mais violento 
que os métodos utilizados habitualmente, como as ofensas morais 
(insultos), depreciações e os questionários infindáveis. 

 - Violência Sexual 

Violência na qual o agressor abusa do poder que tem sobre a vitima para 
obter gratificação sexual, sem o seu consentimento, sendo induzida ou 
obrigada a práticas sexuais com ou sem violência física. 

                    
A violência sexual acaba por englobar o medo, a vergonha e a culpa, 
sentidos pela vítima, mesmo naquelas que acabam por denunciar o 
agressor, por essa razão, a ocorrência destes crimes tende a ser ocultada. 

-Negligência  

A negligência é o ato de omissão do responsável pela criança/idoso/outra 
(pessoa dependente de outrem) em proporcionar as necessidades 
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básicas, necessárias para a sua sobrevivência, para o seu 
desenvolvimento. 

Os danos causados pela negligência podem ser permanentes e graves. 

 

2.1.4 Panorama da violência contra crianças e adolescentes no Brasil 

 
A violência é um fenômeno que se desenvolve e dissemina nas relações 

sociais e interpessoais, implicando sempre uma relação de poder que não faz parte 

da natureza humana, mas, que é da ordem da cultura e perpassa todas as 

camadas sociais de uma forma tão profunda que, para o senso comum, passa a 

ser concebida e aceita como natural a existência de um mais forte dominando um 

mais fraco.  

Por sua amplitude e disseminação vem, nos últimos anos, adquirindo 

gradativa visibilidade desde que passou a ser discutida e estudada por diferentes 

setores da sociedade brasileira, preocupados em compreendê-la, em identificar os 

fatores que a determinam, buscando encontrar soluções de enfrentamento que 

consigam reduzi-la a níveis compatíveis com a ordem social estabelecida.  

Por longos períodos da história, a violência contra crianças e adolescentes 

foi uma prática habitual, justificada e aceita pelas diferentes sociedades. Atos como 

o infanticídio, abandono em instituições, escravidão, exploração do trabalho infantil 

e mutilação de membros para causar compaixão e facilitar a mendicância estão 

abundantemente relatados na literatura.  

A violência é um grave problema no Brasil, que tem atingido crianças e 

adolescentes de todas as camadas sociais. Está presente na zona rural e urbana e 

alcança tanto as periferias quanto o centro das cidades. A amplitude desta 

problemática, como um fenômeno social, é bem definida por Odália (1991, p. 10), 

ao afirmar que “ela se estende do centro à periferia da cidade e seus longos braços 

a tudo e a todos envolvem, criando o que se poderia chamar ironicamente de uma 

democracia na violência”.  

Essa chamada democracia da violência contribui para atingir principalmente 

as classes sociais mais vulneráveis. Dessa forma, a discussão acerca da violência 

praticada contra crianças e adolescentes vêm sendo alvo de acirrados debates na 

sociedade. No entanto, ela não é uma questão característica da nossa época, pois 
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em toda a evolução da educação transmitida pelos adultos às crianças e aos 

adolescentes, durante toda a História do Brasil, podemos constatar que a violência 

esteve sempre presente.  Desde o período colonial a criança e adolescente sofrem 

com os maus-tratos praticados pelos adultos. No que se refere à criança indígena, 

esta vivia e crescia numa comunidade de princípios e costumes bem definidos. Era 

educada através de rituais da tribo. E crescia com medo e muita dor, trazendo no 

corpo as lições de seus ancestrais e a força necessária para enfrentar os desafios 

da vida.  

O cuidado da Igreja Católica com as crianças índias, através dos padres 

jesuítas, tinha o objetivo de batizá-las e incorporá-las ao trabalho. Embora não 

aceitassem os castigos violentos e a matança de índios pelos portugueses, os 

padres fundaram casas de recolhimento ou casas para meninos e meninas índias, 

nas quais, após separá-los de sua comunidade, impunham-lhes costumes e 

normas do cristianismo, tais como o casamento religioso e outros dogmas, com o 

intuito de introduzi-los na visão cristã do mundo.  

Em decorrência de a economia brasileira dessa época, depender de 

exportações de riquezas naturais, como madeira e ouro, ou de produtos agrícolas, 

foi muito utilizada a mão de obra escrava proveniente da África. Os escravos eram 

considerados mercadoria. Segundo Dantas, “A criação de crianças escravas era 

mais cara do que a importação de um escravo adulto, já que com um ano de 

trabalho o escravo pagava seu preço de compra.” (DANTAS, 2008).  

A criança negra como não servia para o trabalho, era separada de sua 

família. É importante ressaltar que, a legislação primária a tratar de assuntos 

envolvendo crianças foi a Constituinte de 1825, a qual enfocava a situação das 

crianças negras e assegurava em suas linhas, o direito da mãe (escrava) de ter um 

mês de resguardo, sendo que no decorrer de um ano após o parto, trabalhava com 

o filho ao seu lado. Essa atenção, com a mãe e a criança negra, tinha uma 

finalidade maior do que a defesa do direito da criança, pois de acordo com 

Veronese (1997, p.10) “antes o que se pretendia era zelar por aquela que 

constituiria em breve força de trabalho gratuito: o escravo”.  

Havia grande mortalidade de crianças escravas. As mães eram alugadas 

como amas de leite, sendo essa uma maneira de separar os filhos de suas próprias 

mães. A criança escrava, mesmo depois da Lei do Ventre Livre, de 1871, podia ser 
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utilizada pelo senhor desde os oito até os vinte e um anos de idade, se, mediante 

indenização do Estado, não fosse libertada. Antes dessa lei, essas crianças 

começavam bem cedo a trabalhar ou serviam de brinquedo para os filhos dos 

senhores.  

Já entre os brancos, o medo cria um dos mais importantes recursos da 

educação das crianças, não faltavam personagens terríveis e monstruosos para 

lembrar as crianças seus limites. A criança sofria não castigos corporais corretivos, 

impostos por pais disciplinadores, mas o flagelo que ensinava o uso e o domínio de 

suas forças, que lhe ensinava a ser valente.  

Na contemporaneidade não é diferente, uma vez que a violência doméstica 

ainda é uma característica da nossa época, se legitimando como a principal causa 

da morte de crianças e adolescentes. Uma população cujos direitos básicos são 

constantemente ameaçados e violados como o acesso à escola, saúde e aos 

cuidados necessários para o seu nascimento e desenvolvimento sadio e 

harmonioso. Diante desta realidade, constata-se que: 

 

Agora e sempre e em toda parte as crianças tem sido vistas e tratadas 
como menores subalternos merecedores de um amor desvalorizado, 
porque contaminados pela ideia de fraqueza, inferioridade, subalternidade 
do ser criança (AZEVEDO, 2000, p.40-41). 

 

O papel da mídia em geral tem sido fundamental para a discussão do tema e 

mobilização da sociedade. Estes aspectos altamente positivos do papel da mídia 

se contrapõem ao papel da mídia eletrônica, a internet, quando se constitui ela em 

grande divulgadora da pornografia infantil. Não obstante a isso, existe ainda a 

discussão acerca do papel estimulador à violência, que os próprios meios de 

comunicação têm potencializado.  

 Segundo Veronese, 

A violência tem sido de tal modo banalizada, que a população acaba 
deixando-se levar, cada vez mais, pela ação violenta. A violência que 
deveria assombrar, conduzindo a ações positivas, abrindo um espaço de 
resistência para estimular atitudes construtivas e não punitivas, acaba por 
tornar omisso o ser humano. E assim, a indignação inicial dá lugar à 
passividade, ao descaso ou, no outro extremo, pode conduzir a uma 
atitude sombria, de revolta contra tudo e contra todos (VERONESE, 1998, 
apud Vanessa Luengo Pereira Nunes (2012, p. 24). 
 



29 
 

Tendo em vista os fatos históricos, ou seja, a cultura da violência no Brasil, 

percebemos nos dias atuais que a família pode, muitas vezes, ser a origem das 

agressões contra crianças e adolescentes e não representar o núcleo de proteção 

aos mesmos, gerando então, múltiplos fatores que levam à agressão, como por 

exemplo, dificuldades cotidianas, pobreza, separação do casal, crises financeiras, 

influências familiares, características individuais, como temperamento difícil, 

retardo mental, hiperatividade, entre outros, ou ainda, aspectos sociais e culturais.  

Além da cultura da violência, temos uma cultura social que reza que o 

homem é o poder da família, e o que vemos hoje são mulheres trabalhando e 

homens desempregados ou com salários muito pequenos. Frustrado diante da 

sociedade, esse homem faz uso de sua força física pra se impor diante dos seus 

familiares de forma violenta, alguns ainda buscam abrigar seu status de poder no 

vício em bebidas alcoólicas.  

Hodiernamente, toda estrutura organizacional deficitária, modelo econômico 

concentrador e excludente, falta de preparo, situação de pobreza, são fatores 

importantes que retratam a situação que nos encontramos e que levam à 

intensificação da violência.  

Não podemos deixar de ressaltar também, o fator psicológico que ocorre na 

maioria dos casos, que é o chamado ciclo da violência, ou seja, crianças 

violentadas no passado tendem a violentar sua família depois de adultos, 

transferindo esse mal de geração em geração.  

Dentro do contexto de família, cabe salientar a importância de não se 

devolver a criança vítima de violência para o mesmo lar em que foi violentada, sem 

antes reestruturá-lo, inserindo alguns valores e princípios humanos e sociais nessa 

família, proporcionando então, uma espécie de reabilitação para que ela possa 

receber novamente essa criança em seu seio familiar.  

De acordo com a revista Agência Brasil publicado 18/05/2016, Denúncias de 

violência sexual contra crianças chegam a quase cinquenta por dia. Mais de 17,5 

mil crianças e adolescentes podem ter sido vítimas de violência sexual no Brasil em 

2015, quase cinquenta por dia durante um ano inteiro. Os números são relativos às 

denúncias feitas ao Disque-Denúncia Nacional, Disque 100. 

As denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no Disque 

100 foram apenas uma parcela das 80.437 registradas em 2015 contra essas 
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faixas etárias. Negligência e violência psicológica são outras violações registradas. 

As meninas são as maiores vítimas, com 54% dos casos denunciados. A faixa 

etária mais atingida é a de quatro a onze anos, com 40%. Meninas e meninos 

negro-pardos somam 57,5% dos atingidos. 

No Rio de Janeiro, os dados do Núcleo de Violência Doméstica (NVD), do 

Disque-Denúncia, indicam redução de 30% nas denúncias sobre esses assuntos, 

558 sobre abuso sexual e 574 sobre exploração sexual. Em 2014, ocorreram 810 

denúncias de abuso sexual e 801 de exploração sexual. Apesar da redução, o 

número de casos de exploração sexual infantil em relação ao de abuso registrou 

aumento de quase 3%. 

Para a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (SOPERJ), a 

população precisa estar alerta ao problema, que é preocupante. “Temos de 

participar das ações direcionadas a esse grave problema, mobilizando os vários 

setores da sociedade e proteger nossas crianças e adolescentes vítimas de 

violência sexual. É um problema grave, que precisa ser enfrentado de forma 

sistemática, trazendo maior visibilidade”, comentou a vice-presidente da SOPERJ, 

Anna Tereza Soares de Moura. 

“Vale ressaltar que esses números são apenas a ponta de um iceberg, já 

que existe um muro de silêncio em torno desses casos de violência contra criança 

e adolescente, dificultando ainda mais a compreensão da magnitude real do 

problema”, acrescentou Anna Tereza. 

             No Rio de Janeiro, nos quatro primeiros meses de 2016, o NVD registrou 

setenta e sete denúncias sobre abuso, sendo noventa e sete sobre exploração 

sexual. Assim como em anos anteriores, a zona oeste foi a região com maior 

volume de denúncias, sobretudo os bairros de Campo Grande, Realengo, Padre 

Miguel, Santa Cruz, Bangu, Jacarepaguá. 

De acordo com o jornal G1 de São Paulo publicado em 05/04/2016, Brasil 

tem 3,3 milhões de crianças em situação de trabalho infantil, diz estudo Fundação 

Abrinq divulga panorama da infância e adolescência nesta terça. Pesquisa aponta 

que 188 mil crianças estão em situação de desnutrição. 

Mais de 3,3 milhões de crianças e adolescentes (entre cinco e dezessete 

anos) estão em situação de trabalho infantil no Brasil, segundo levantamento feito 

pela Fundação Abrinq. 
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O guia “Cenário da Infância e Adolescência - 2016" ainda aponta que, das 

crianças entre zero e quatorze anos, 44% encontram-se em situação de pobreza e 

17% em situação de extrema pobreza. Ainda segundo o estudo, quase 188 mil 

crianças estão em situação de desnutrição (abaixo do peso), 69 mil estão muito 

abaixo do peso, e mais de 500 mil estão obesas, segundo dados do Ministério da 

Saúde. 

De acordo com o estudo, quase 19% dos homicídios no país são praticados 

contra crianças e adolescentes, sendo 80% deles com armas de fogo. Enquanto 

quase 188 mil crianças estão em situação de desnutrição (abaixo do peso), 69 mil 

estão muito abaixo do peso, e mais de 500 mil estão obesas. 

            A compilação reúne os dados mais recentes no tema, disponibilizados em 

órgãos como IBGE, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Disque 

Denúncia, entre outros. 

Ao todo, o guia da Fundação Abrinq traz vinte s sete dos “Principais 

Indicadores da Infância e da Adolescência” nas áreas da saúde, educação, 

moradia, violência e renda. 

No site www.observatoriocrianca.org.br é possível acessar diversos dados 

sobre indicadores citados. A página ainda permite consultar números regionais, 

análises comparativas e série histórica. 

            O guia também apresenta uma análise sobre as metas aplicáveis às 

crianças e adolescente em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

adotados pelos Estados-membros das Nações Unidas, que estabelecem metas 

sociais de desenvolvimento sustentável a serem atingidas até 2030. 

RETRATO DO BRASIL 

- O Brasil tem 61,4 milhões de crianças e adolescentes (de zero a dezenove 

anos); 

- Cerca de um quarto das crianças de zero a três anos tem acesso a 

creches; 

- Embora a taxa de escolaridade líquida no ensino fundamental seja alta 

(96%), só 56% dos adolescentes no ensino médio estão matriculados na série 

correspondente à sua idade; 

- uma em cada cinco mães tem menos de dezenove anos no Brasil; 
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- 44% das crianças entre zero e quatorze anos encontram-se em situação de 

pobreza; e 17%, em situação de extrema pobreza; 

- Mais de 3,3 milhões de crianças e adolescentes (entre cinco e dezessete 

anos) estão em situação de trabalho infantil; 

- 19% dos homicídios no País são praticados contra crianças e 

adolescentes, 80% deles com armas de fogo; 

- Quase 188 mil crianças apresentam peso baixo, e 69 mil apresentam peso 

muito baixo para sua idade, segundo dados do Ministério da Saúde; 

- Mais de 500 mil crianças estão obesas. 

De acordo com a revista Agência Brasil, publicada em 18/05/2015, Brasil 

teve mais de 21 mil denúncias de abuso infantil no primeiro trimestre do ano. 

O Disque Direitos Humanos (Disque 100) recebeu 21.021 denúncias de 

violações de direitos humanos de crianças e adolescentes no primeiro trimestre 

deste ano. Os números representam uma queda de 1,6% em comparação ao 

mesmo período do ano passado, informou hoje (18) o ministro da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), Pepe Vargas. Em 

relação ao perfil, 45% das vítimas eram meninas e 20% tinham entre quatro e sete 

anos. “Ainda é um número muito elevado", disse o ministro. Segundo ele, as 

principais denúncias são negligência e violência física, psicológica e sexual. "O 

mais grave é que, em 58% dos casos de violação dos direitos, os suspeitos são 

pais ou mães. Isso revela o quanto ainda se tem de caminhar para uma cultura de 

respeito aos direitos das crianças e adolescentes”, destacou o ministro, durante o 

lançamento oficial da campanha “18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso 

e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. 

            Sobre os casos de violência sexual, o Disque 100 registrou 4.480 

denúncias, o que representa 21% do total de violações entre janeiro e março. A 

maioria dos casos (85%) é de abuso sexual. De acordo com o ministério, esse 

crime ocorre quando o agressor, por meio de força física, ameaça ou sedução, usa 

crianças ou adolescentes para a própria satisfação sexual. 

            Para Pepe Vargas, há uma banalização da violência na sociedade 

brasileira. “Temos de pensar em um debate em relação aos meios de 

comunicação. A gente ainda vê programas e até desenhos infantis que, de certa 
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forma, estimulam a violência. Precisamos combater essas formas dissimuladas de 

incentivo à violência.” 

            O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes foi instituído com a aprovação da Lei Federal nº 9.970/2000. A data 

foi escolhida porque, em 18 de maio de 1973, em Vitória (ES), a menina Araceli, de 

oito anos, foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada. 

Considerando, portanto, que a criança e o adolescente são sujeitos de 

direitos, merecedores de proteção integral, entendemos que essa violência é uma 

transgressão aos direitos sociais e fundamentais dos mesmos, e que ainda, 

referida proteção é uma das responsabilidades básicas do Estado, da sociedade e 

da família, devendo o Estado, portanto possuir políticas públicas que priorizem esta 

proteção absoluta, como veremos no próximo capítulo.  

2.1.5 Legislações Brasileiras para o enfrentamento da violência contra crianças e 

adolescentes 

 
Neste capítulo apresentamos as Legislações Brasileiras para o 

enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, o contexto histórico 

desde a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e Adolescente 

(ECA). 

2.1.5.1 Constituição Federal de 1988 

 

No ano de 1988 acontecia no país o marco que definiria o Brasil como, 

novamente, um país democrático. No dia cinco de outubro era promulgada a 

Constituição Federal, que tinha como objetivo garantir os direitos sociais, 

econômicos, políticos e culturais que desde o período anterior haviam sido 

suspensos pelos governos no período da ditadura. Também conhecida como a 

Constituição Cidadã, ela foi a oitava na história do Brasil desde a independência, e 

foi elaborada por 558 constituintes durante um período de vinte meses.  

Considerada como a mais completa dentre todas as já existentes, ela 

recebeu algumas críticas em provimento a sua extensa elaboração, com um 

número infinito de artigos que de certa forma deixavam algumas brechas, outra 

coisa importante de se citar é que foi ela quem de fato trouxe novamente o povo ao 
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jogo político, deixando que eles participassem das decisões dos órgãos de estado. 

Para que ela fosse finalizada sofreu sessenta e sete emendas e mais seis 

emendas de revisão, sendo assim a que mais passou por esse processo na história 

da constituição brasileira. Ela possui duzentos e quarenta e cinco artigos que se 

divide em nove títulos. 

2.1.5.1.1 Títulos da Constituição de 1988 

 

A Carta Magna de 1988 está dividida em títulos que se dividem de acordo 

com as atribuições de seus artigos.  Cada título traz aqueles artigos referentes a 

determinada área, ou princípio, para que seja mais fácil subdividir todas as 

características que regimentariam a sociedade brasileira  a partir daquele 

momento. Os títulos são: 

 

Título I – Princípios Fundamentais 

Título II – Direitos e Garantias Fundamentais 

Título III – Organização do Estado 

Título IV – Organização dos Poderes 

Título V – Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 

Título VI – Tributação e Orçamento 

Título VII – Ordem Econômica e Financeira 

Título VIII – Ordem Social 

Título IX – Disposições Constitucionais Gerais. 

 Uma forte e importante característica que não pode deixar de ser citada foi a 

divisão dos três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário, que 

mesmo sendo independentes possuem responsabilidades de controle recíprocos 

entre eles. 

Em 1993 aconteceu a ratificação do regime presidencialista através de um 

plebiscito, que dava ao presidente da República o poder de comandar a 

administração do executivo federal por meio de eleições diretas que contariam com 

a participação de toda a população, desde que já possuísse mais de 16 anos. Os 

setores municipais e estaduais também passariam a ter seus representantes 

escolhido da mesma forma, com o voto popular. 
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A imprensa voltava a ser livre, depois de anos de repressão e censura e os 

indígenas e povos quilombolas conseguiram o direito a ter suas terras demarcadas, 

voltando a habitar em seus locais de origem como antigamente. A Carta Magna 

também garantia que todo cidadão brasileiro tinha direito a saúde e a educação, 

trazendo para a sociedade uma nova fase, onde agora, o povo tinha direitos que, 

no papel, fazia com que todos fossem iguais perante a lei. 

A Constituição Federal de 1988 expressa reconhecimento a criança e o 

adolescente ao consagrar a doutrina da proteção integral da criança e do 

adolescente como preveem o seu artigo 227, caput, do seguinte teor: 

Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 
1988, p. 128-129). 

 

2.1.5.2 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado com a Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990. Ele nasce na regra constitucional do artigo 227, da Constituição 

Federal de 1988, pois antes tínhamos o chamado Código de Menores, Lei nº 

6697/1979.  

Os direitos consagrados na Constituição Federal de 1988 foram de extrema 

importância, tanto pelo seu conteúdo, contemplando direitos fundamentais, quanto 

pela sua titularidade, reconhecendo a criança e o adolescente como sujeitos de 

direitos.  

Com as mudanças trazidas pela nova Carta Política, tornou-se 

imprescindível a elaboração de uma lei capaz de contemplar essa concepção 

inovadora trazida pelo legislador constituinte. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, trouxe consigo uma inédita compreensão a respeito de criança e 

adolescentes, totalmente distinta do Código de Menores por ele revogado. 
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Segundo Veronese e Silveira, 

No diploma menorista, o Estado era eximido da responsabilidade pela 
efetiva aplicação das medidas contidas em seu bojo, considerando-se 
crianças e adolescentes como os grandes responsáveis pela 
“delinquência”, em conformidade com a chamada “Doutrina da Situação 
Irregular”. (VERONESE; SILVEIRA, 2011, p. 25). 
 

Referida doutrina, era exclusivamente voltada para uma parcela dos 

menores, que eram os que estavam em situação irregular, isto é, o menor de 18 

anos abandonado materialmente, vítima de maus tratos, em perigo moral, 

desassistido juridicamente, com desvio de conduta ou autor de infração penal, 

apenas uma parte ou parcela dos menores (que estavam em situação irregular) é 

que eram assistidos pelo Código de Menores.  

Portanto, tinham-se dois tipos de menores, os que estavam em “Situação 

Regular”, que eram regulados pelo Código Civil; e os que estavam em “Situação 

Irregular”, que eram regulados pelo código de Menores.  

No Código de Menores existia um tratamento policialesco contra os menores 

em situação irregular, o legislador deste código queria que o menor se sentisse 

coagido, pois os irregulares tinham em alguns casos tratamento igual de adultos, 

sem garantia do contraditório.  

Segundo Veronese e Silveira, 

O Código de Menores de 1979, apesar de ter constituído, em relação ao 
anterior (1927), um avanço em algumas direções, continha alguns 
aspectos controversos, que permitiam questionamentos e críticas, como é 
o caso das características inquisitoriais do processo envolvendo crianças e 
adolescentes, posto que, enquanto a própria Constituição Federal de 1988 
garantia ao maior de 18 anos defesa ampla, o referido Código não previa o 
princípio do contraditório. (VERONESE; SILVEIRA, 2011, p. 26). 
 

O juiz punha a criança e o adolescente onde ele quisesse, podendo até tirar 

o filho dos pais, sem qualquer tipo de contraditório ou de ampla defesa.  Essa 

doutrina queria que a criança e o adolescente soubessem que a mão da autoridade 

era pesada. Assim, achavam que não se tornariam marginais, mas ela não 

correspondia com as regras internacionais e outro problema era que com isso os 

menores continuavam a se marginalizar do mesmo modo.  

 O Código de Menores estava na contramão das normas internacionais de 

política em favor dos menores. 

 A nova Doutrina da Proteção Integral surgiu com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, através da norma do art. 227, conforme já 
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mencionado, que reconhecia direitos especiais e específicos para todas as 

crianças e adolescentes decorrentes de suas condições peculiares de 

desenvolvimento, existindo sintonia desta norma com as demais normas de outros 

organismos internacionais como ONU, UNICEF, etc.  

Dentre as características da Doutrina da Proteção Integral, está a extensão 

da proteção, a ampliação do atendimento e a garantia da prioridade no 

atendimento da criança e do adolescente.  

A extensão da proteção é a proteção integral, em que todas as crianças e 

adolescentes são sujeitos de direitos fundamentais estabelecidos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Essa extensão é porque amplia os aspectos 

quantitativos e qualitativos da proteção da criança, como por exemplo, a estrutura 

que uma creche para crianças deve ter, oferecendo para elas atendimento médico, 

dentista, alimentação adequada, etc.  

A ampliação do atendimento se dá porque o ECA amplia o atendimento da 

criança e do adolescente, que antes era só para aquele que se encontrava em 

situação irregular. Agora serve para toda e qualquer criança e adolescente.  A 

garantia de prioridade está assegurada nos artigos 4º e 6º do Estatuto, a lei garante 

em absoluta prioridade e brevidade os direitos da criança e do adolescente.  

De acordo com Veronese e Silveira, 

O Estatuto da Criança e do adolescente tem como um de seus objetivos 
máximos suscitar, no seu conjunto de medidas, uma nova postura a ser 
adotada pela família, pela escola, pelas entidades de atendimento, pela 
comunidade e pelo Poder Público, almejando resguardar os direitos da 
criança e do adolescente zelando para que não sejam sequer ameaçados. 
(VERONESE; SILVEIRA, 2011, p. 15). 
 

A estrutura do ECA está dividida em parte geral e parte especial. A parte 

geral traz as Disposições Preliminares, os Direitos Fundamentais e as Garantias e 

a Prevenção. Já a parte a parte especial traz além do direito material, a parte 

processual também, começando pela Política de Atendimento, seguida das 

Medidas de Proteção, Prática de Ato Infracional, Medidas aos Pais ou 

Responsáveis, o Conselho Tutelar, Acesso à Justiça e os Crimes e as Infrações 

Administrativas e as Disposições Finais e Transitórias.  

As ações e procedimentos do ECA podem ser de natureza voluntária, ou 

seja, sem lide, ou de natureza contenciosa, com lide, ou ainda, procedimentos 
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verificatórios que podem 33 se transformar em ações, como por exemplo, 

procedimento verificatório de situação de risco que pode ser transformar em ação 

de acolhimento institucional, ou procedimento verificatório para apuração de prática 

de ato infracional que pode se transformar em ação para apuração de ato 

infracional através do oferecimento de uma representação.  

Os artigos 143 e 206, do Estatuto determinam o segredo de justiça nas 

ações e procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Violar o segredo 

de justiça é infração administrativa, conforme o artigo 247, da Lei nº 8.069/90. Os 

artigos 155, inciso I e 444 do Código de Processo de Civil e Art. 5º, inciso LX, da 

Constituição Federal também tratam do segredo de justiça.  Quanto à aplicação do 

Estatuto, conforme dispõe em seu artigo 2º, a Lei se aplica a crianças e 

adolescentes, todavia há exceções. O ECA considera como criança o indivíduo 

entre zero (0) e doze (12) anos incompletos, e como adolescente o indivíduo entre 

doze (12) anos completos e dezoito anos incompletos. Assim, em regra a Lei nº 

8.069/90 é aplicada entre os indivíduos entre zero e dezoito anos incompletos.  

No entanto, conforme já mencionado, há exceções. A primeira exceção 

quanto a sua aplicação, é a do indivíduo que cometeu ato infracional aos dezessete 

anos e aos dezoito anos de idade e é condenado a cumprir medida socioeducativa. 

Ele poderá cumprir esta medida até os vinte e um anos de idade quando terá a 

liberação compulsória, do parágrafo único do artigo 2º, do ECA, que diz que “nos 

casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas 

entre dezoito e vinte e um anos de idade.” Caso em que se utiliza a expressão 

“jovem adulto”.  

A segunda exceção é em caso de adoção, quando o adolescente já está na 

guarda ou tutela do adotante, caso em que pode ser adotado nos termos do ECA 

mesmo que tenha mais de dezoito anos, ou seja, pode-se propor a ação de adoção 

na Vara da Infância e da Juventude apesar da regra da Vara da Família para os 

casos de adoção de maiores de idade. É o assegurado no artigo 40 da Lei nº 

8.069/1990.  

A terceira e última exceção quando à aplicação do Estatuto a maiores de 

dezoito anos de idade, é em relação às pessoas que podem praticar crimes e 

infrações administrativas do ECA contra criança e adolescente.  



39 
 

Cumpre destacar por fim, que cada um destes indivíduos em formação 

recebem tratamentos diferenciados e específicos pelo ECA, em razão do nível de 

consciência e do domínio de seus atos.  

Sendo assim, o adolescente que praticar ato infracional pode ser penalizado 

com a aplicação de uma medida socioeducativa. Enquanto a criança que praticar 

um ato infracional pode receber uma medida de proteção. 

Os órgãos responsáveis pelas ações da política de atendimento, instituídos 

pelo ECA, são: Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares e Fundos Gestores, 

que devem existir em todos os municípios. 

2.1.5.3 Planos nacionais de enfrentamento à violência de crianças e adolescentes 

 

Para mobilizar as esferas governamentais, sociedade civil e organismos 

internacionais no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, o 

governo brasileiro, em articulação com a sociedade civil organizada, lançou no ano 

2000 o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. 

O plano possui seis eixos estratégicos que estabelecem metas, parcerias e 

prazos a serem cumpridos para reduzir os casos de abuso e exploração sexual e 

para garantir o atendimento de qualidade para as vítimas e a suas famílias. São 

eles: Análise da Situação, Mobilização e Articulação, Defesa e Responsabilização, 

Atendimento, Prevenção, e Protagonismo Infanto-Juvenil. O acompanhamento das 

ações fica a cargo do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(Conanda) e dos Conselhos de Direitos Estaduais e Municipais. 

O Plano Nacional é referência para qualquer iniciativa de combate à 

violência sexual infanto-juvenil e responsável por estruturar políticas e serviços que 

garantem os direitos da criança e do adolescente. Com ele, o Brasil registrou 

conquistas importantes. Entre elas, a criação do Comitê Nacional de Enfrentamento 

à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, que monitora a implementação do 

Plano Nacional; a implantação da Comissão Intersetorial composta por ministérios 

do governo federal, organismos internacionais e representantes da sociedade civil 

organizada, que articula, sugere e apoia ações de enfrentamento à violência 

sexual; e a criação de delegacias e Varas Criminais especializadas em crimes 

contra crianças e adolescentes, além de serviços de atenção psicossocial. Dos 
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5.565 municípios brasileiros, aproximadamente 90% possuem Conselhos dos 

Direitos e 98% implantaram Conselhos Tutelares. 

Outra conquista importante do País foi a organização, em 2008, do III 

Congresso de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 

quando foi apresentado o documento “Declaração do Rio de Janeiro e Chamada 

para a Ação para Prevenir e Eliminar a Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes”. Ele reuniu recomendações e compromissos a serem adotados 

pelos países para combater a pornografia infanto-juvenil na internet e o tráfico de 

pessoas. 

2.1.5.3.1 Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-juvenil 

 

A data foi criada em 18 de maio de 2000 pela Lei Federal nº 9970/00, com 

objetivo de mobilizar e convocar a sociedade brasileira a proteger suas crianças e 

adolescentes. O dia foi escolhido em razão do crime conhecido como “Crime 

Araceli”, nome de uma menina de oito anos de idade que foi estuprada e 

assassinada em Vitória (ES), em 1973. Os autores desta violência nunca foram 

punidos. Desde então, todos os anos a data é marcada por solenidades e 

apresentação de ações de órgãos públicos e da sociedade civil no combate a esta 

grave violação de direitos humanos. 

2.1.5.3.2 O Código Penal 

 
O código penal vigente no Brasil foi criado pelo decreto-lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, pelo então presidente Getúlio Vargas durante o período 

do Estado Novo, tendo como ministro da justiça Francisco Campos. O atual código 

é o 3º da história do Brasil e o mais longo em vigência, os anteriores foram os 

de 1830 e 1890.  

Apesar da criação em 1940, o atual Código só entrou em vigor no dia 1º de 

janeiro de 1942 (artigo 361). 

O Código teve origem em projeto de José de Alcântara Machado, submetido 

ao trabalho de uma comissão revisora composta de Nelson Hungria, Vieira 

Braga, Narcélio de Queirós e Roberto Lira. Há referências históricas quanto a 

colaborações do ministro Antônio José da Costa e Silva e, na parte da revisão 
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redacional, de Abgar Renault, mas estes não faziam parte direta da referida 

comissão. 

A interpretação do Código Penal à luz da Constituição Federal revela os 

seguintes princípios basilares: a legalidade, devido processo 

legal,culpabilidade, lesividade, proporcionalidade, individualização, humanização 

e valor social da pena, subsidiariedade, fragmentariedade. Enfim, a lei penal 

brasileira é uma barreira de defesa do indivíduo em face do poder punitivo do 

Estado. 

A substituição do Código Penal foi tentada pelo Decreto-lei n° 1.004, de 21 

de outubro de 1969, mas as críticas foram tão grandes que foi ele modificado 

substancialmente pela Lei n° 6.016, de 31 de dezembro de 1973. Apesar de vários 

adiamentos para o começo de sua vigência foi revogado pela Lei n° 6.578, de 11 

de outubro de 1978. 

Após o fracasso de uma grande revisão no sistema penal, em 27 de 

novembro de 1980 foi instituída uma comissão para a elaboração de 

um anteprojeto de lei de reforma da Parte Geral do Código Penal de 1940. Esta 

comissão foi presidida por Francisco de Assis Toledo e tinha como 

integrantes: Miguel Reale Júnior, Francisco Serrano Neves, Renê Ariel 

Dotti, Ricardo Antunes Andreucci, Rogério Lauria Tucci e Helio Fonseca. 

Dos debates da comissão e alterações legislativas a Lei n° 7.209, de 11 de 

julho de 1984, fez as alterações da Parte Geral, passando a viger seis meses após 

a data da publicação. 

Embora seja um diploma relativamente extenso, o Código Penal (Direito 

Penal fundamental) não esgota toda a matéria penal prevista na lei brasileira. Há 

uma quantidade extraordinária de leis penais especiais (Direito Penal 

complementar). 

Insta frisar a última alteração realizada no Código Penal, qual seja a edição 

da Lei 12.015/2009, que trata sobre os "crimes sexuais". O tema foi, em sua grande 

maioria, modificado, sendo alguns crimes extintos do código enquanto com 

tipificação própria, como exemplo o art. 214, que tratava do atentado violento ao 

pudor, que agora foi absorvido pela capitulação do artigo que define estupro. 

 



42 
 
2.1.6 Previsão de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência 

 

           Neste capítulo apresentamos a previsão de atendimento às crianças e 

adolescentes, vítimas de violência, e as políticas relacionadas para crianças e 

adolescentes vítimas de violência, e como a proteção social é dividida.  

 

2.1.6.1 A Política Nacional de Assistência Social 

 

           A Política Nacional de Assistência Social – PNAS é uma política que junto 

com as políticas setoriais, considera as desigualdades socioterritoriais, visando seu 

enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 

atender à sociedade e à universalização dos direitos sociais. O público dessa 

política são os cidadãos e grupos que se encontram em situações de risco. Ela 

significa garantir a todos, que dela necessitam, e sem contribuição prévia a 

provisão dessa proteção. 

A Política de Assistência Social vai permitir a padronização, melhoria e 

ampliação dos serviços de assistência no país, respeitando as diferenças locais. 

A família para a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) é o grupo de 

pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos ou de 

solidariedade. 

Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 4º, a 

Política Nacional de Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios 

democráticos: 

I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica; 

II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 

benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, 

vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 

qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 
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V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, 

bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 

concessão. 

A organização da Assistência Social tem as seguintes diretrizes, baseadas 

na Constituição Federal de 1988 e na LOAS: 

I - Descentralização político-administrativa, cabendo à coordenação e as normas 

gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às 

esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 

social, garantindo o comando único das ações em cada esfera de governo, 

respeitando-se as diferenças e as características socioterritoriais locais; 

II – Participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de 

Assistência Social em cada esfera de governo; 

IV – Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, 

serviços, programas e projetos. 

A Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada às 

políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu 

enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 

atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. Sob essa 

perspectiva, objetiva: 

•       Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, 

ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; 

•       Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, 

ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em 

áreas urbana e rural; 

•       Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade 

na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária. 

Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e 

grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: 

famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 

pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em 

termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; 
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exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de 

substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, 

grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho 

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que 

podem representar risco pessoal e social. 

2.1.7 O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

  

 O SUAS é um modelo de gestão descentralizado e participativo, que objetiva 

em todo território nacional a regularização – padronização de serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais, tendo como eixos estruturantes, 

matricialidade sóciofamiliar, a descentralização político-administrativa, a 

territorialização, as novas formas de relação entre Estado e Sociedade, definição 

de atributos e financiamento das três esferas de governo, padronização da 

nomenclatura dos serviços socioassistenciais, controle social, política de recursos 

humanos, a informação, monitoramento e avaliação. 

O SUAS materializa o conteúdo da LOAS – Lei Orgânica da Assistência 

Social, cumprindo no tempo histórico dessa política as exigências para a realização 

dos objetivos e resultados esperados que devem consagrar direitos de cidadania e 

inclusão social (PNAS, 2004, p.33). 

Os principais instrumentos de regulamentação do SUAS são a NOB/SUAS 

(2005) - Norma de Operação Básica e NOB/RH (2006) - Norma de Operação 

Básica de Recursos Humanos. 

Convém salientar que os serviços, programas, projetos e benefícios passam 

a ser definidas pelo seu grau de complexidade em relação à Proteção Social, que é 

uma forma institucionalizada, pública ou privada, que as sociedades se utilizam 

para proteger seus membros em decorrência da velhice, doenças, privações, 

fatalidades, abandono, violência domiciliar, violência sexual, subemprego ou 

trabalho precário ou nenhum acesso aos bens e serviços sociais. 

Nessa perspectiva, a proteção Social é dividida em: Proteção Social Básica, 

Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de 

Alta Complexidade. 
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2.1.8 Proteção Social Básica 

 
A proteção básica tem a finalidade de prevenir situações de risco por meio 

do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como visa o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

A proteção básica destina-se à população que está em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, 

precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de 

vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social, discriminações de gênero, 

étnicas, por idade, por deficiências. 

 A proteção social básica se efetiva nos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS), que é uma unidade pública estatal instituída no âmbito 

do SUAS, que possui interfase  com as demais politicas públicas e articula, 

coordena e oferta serviços, programas ,projetos e benefícios da Assistência Social. 

2.1.9 Proteção Social de Média Complexidade 

 

A Proteção Social Especial de Média Complexidade oferece atendimento 

socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 

pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos, cujos vínculos familiares e 

comunitários não foram rompidos e que demandam intervenções especializadas. 

Está organizada em unidades públicas (equipamentos) de gestão e abrangência 

municipal, nos quais se desenvolvem os programas e serviços de atendimento, que 

tem como objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e 

comunitários, bem como o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a 

proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação 

de direitos.   

Equipamentos e Programas/Serviços Relacionados: 

CREAS: Centro de Referência Especializado de Assistência Social; 

PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

LA/PSC: Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à 

Comunidade (PSC); 
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SEPREDI: Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e 

suas Famílias; 

CENTRO POP: Centro de Referência Especializado para População em Situação 

de Rua; 

Abordagem Social (Rua); 

Serviço Especializado para População em Situação de Rua; 

CREMV: Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência; 

PETI: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

2.1.10 Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

 

É considerado de Proteção Social Especial (PSE) de Alta Complexidade 

(AC) aquele que oferecem atendimento às famílias e indivíduos que se encontram 

em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de 

acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar de origem. De acordo com a 

Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, quatro serviços compõem a Proteção 

Social Especial (PSE) de Alta Complexidade: 

- Serviço de Acolhimento Institucional (que poderá ser desenvolvido nas 

modalidades de abrigo, Casa-Lar, Casa de Passagem ou Residência Inclusiva); 

- Serviço de Acolhimento em República; 

- Serviço de Acolhimento em Família acolhedora; 

- Serviço de Proteção em situações de Calamidade Pública e de Emergência. 

O papel da Alta Complexidade consiste nos serviços que visam a garantir 

proteção integral a indivíduos ou famílias em situação de risco pessoal e social, 

com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de 

serviços que garantam o acolhimento em ambiente com estrutura física adequada, 

oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade 

e privacidade. Os serviços também devem assegurar o fortalecimento dos vínculos 

familiares e/ou comunitários e o desenvolvimento da autonomia dos usuários. 

Assim como a Proteção Social se materializa através de uma rede 

socioassistencial que oferta e opera serviços, programas, projetos e benefícios 
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definidos pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/NOB/SUAS, 2005, 

P.94), em consonância com a LOAS, que conceitua: 

Serviços – são atividades continuadas, definidas no art.23 da LOAS que 

visam a melhoria da vida da população e cujas ações estejam voltadas para as 

necessidades básicas da população, com ordenamento em rede, de acordo com os 

níveis de Proteção Social. 

Programas – compreendem ações integradas e complementares, tratadas 

no art.24 da LOAS, com objetivos, tempo e área de abrangência, definidos para 

qualificar, incentivar, potencializar e melhorar os benefícios assistenciais, não se 

caracterizando como ações continuadas. 

Projetos – definidos nos art. 25 e 26 da LOAS, caracterizam-se como 

investimentos econômico-sociais nos grupos populacionais em situação de 

pobreza, buscando subsidiar técnica e financeiramente iniciativas que lhe garantam 

meios e capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais da 

subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida, preservação do meio 

ambiente e organização social, articuladamente com as demais políticas públicas. 

Benefício de Prestação Continuada – previsto na LOAS e no Estatuto do 

Idoso, provido pelo Governo Federal, consiste em repasse de 1 (um) salário 

mínimo mensal ao idoso (com de 65 anos ou mais) e à pessoa com deficiência que 

comprovem não ter meios para suprir sua subsistência ou de tê-la suprida por sua 

família. 

Benefícios Eventuais – previstos no art.22 da LOAS visam o pagamento por 

natalidade ou morte, ou para atender necessidades advindas de situações de 

vulnerabilidade temporária, com prioridade para criança, a família, o idoso, a 

pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz (que nutre, alimenta) e nos casos de 

calamidade pública. 
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2.1.11 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

CREAS/CAÇADOR 

 

Neste capitulo apresentamos a caracterização do município de Caçador, 

contextualizando o CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), sua estrutura e os serviços ofertados, e 

especificamos o CREAS de Caçador. 

2.1.11.1 Caracterização de Caçador 

  

 A elaboração desta caracterização está fundamentada em dados históricos 

disponibilizados em Caçador Net. Muito antes de Caçador se tornar município, a 

região do Alto Vale do Rio do Peixe era uma grande floresta de mata fechada. Os 

primeiros habitantes, depois dos índios, chegaram no início do século XIX. Eram 

caboclos oriundos da miscigenação de portugueses e espanhóis com os nativos 

Kaigang e Xokleng. Conhecidos como mateiros, esses caboclos viviam da própria 

subsistência através da extração da erva-mate, pinhão e pequenas criações de 

animais. 

Em 1881, Francisco Corrêa de Melo, oriundo de Campos Novos, se 

estabeleceu às margens do rio Caçador. Sendo seguido, seis anos depois, por 

Pedro Ribeiro e, em 1891, por Tomaz Gonçalves Padilha (INSTITUTO 

BRASILEIRO DEGEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014). 

 Enquanto isso, regiões vizinhas como Campos Novos e Nossa Senhora dos 

Prazeres das Lages ao sul, e São João de Cima, Irani e Palmas ao norte, viviam 

pleno desenvolvimento devido a sua geografia privilegiada para a criação de gado 

e cultivo de grandes plantações, principais atividades econômicas da época.  

Localizada no meio dessas regiões de campos, Caçador acabou se tornando 

rota de passagem de tropas que faziam o caminho Rio Grande do Sul - São Paulo. 

Sendo o caminho principal de tropas Lages – Santa Cecília – Mafra, onde 

atualmente é a BR 116, Campos Novos – Caçador – Palmas tornou-se uma rota 

secundária.  

Como mostram antigos documentos, acredita-se que a região de Caçador 

era um dos poucos lugares em que o Rio do Peixe permitia fácil passagem das 
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tropas. Segundo alguns mapas da época, esses pontos de travessia eram onde 

hoje se encontra a Ponte de Madeira Antônio Bortolon e na Vila Kurtz, destaca o 

historiador Júlio Corrente.  

 Outra parte da população chegou depois de 1850, quando a Lei das Terras 

viabilizou a instalação de pequenas e médias propriedades. Distante das duas 

capitais, Florianópolis de um lado, e Curitiba do outro, a região teve lento 

desenvolvimento. As vilas e fazendas eram ligadas por estradas abertas pelos 

tropeiros na mata. 

2.1.11.1 Francisco Corrêa de Mello 

 

 Em 1881, o município de Campos Novos se dá conta da importância dessa 

região e incentiva Francisco Corrêa de Mello a garantir as posses das terras 

devolutas do Alto Vale do Rio do Peixe. Uma das particularidades a ser levada em 

consideração é que, neste mesmo ano, essas terras passam do domínio de 

Curitibanos para o de Campos Novos. Juntamente com a esposa e 10 filhos, 

Corrêa de Mello funda a Fazenda Faxinal do Bom Sucesso. “Registros mostram 

que a sede inicial da fazenda era onde hoje se localiza a parte alta do Bairro 

Berger”, revela o professor Gerson Witte. 

2.1.11.2 Estrada de Ferro 

  

Em 1907 a Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande do Sul começa a ser 

construída em território catarinense. Margeando o Rio do Peixe, os trilhos chegam 

à Fazenda Faxinal do Bom Sucesso onde se fez necessária a construção de uma 

ponte para a passagem do trem sobre o rio que naquela época chamava-se Rio 

Lajeado do Simeão. 

2.1.11.3 Ponte de ferro 1909 

  

Uma particularidade a ser observada é que justamente nesta parte da 

história pode ter surgido o nome “Caçador”. Embora não se tenha nenhum registro 

oficial, acredita-se que a construção da ponte sobre o Rio Lajeado Simeão trouxe 
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inúmeros engenheiros e operários para a região, encontrando aqui o dono das 

terras, Corrêa de Mello. 

Exímio caçador de pacas, antas e veados, ele passou a vender a carne e 

pele dos animais para os trabalhadores da ponte, sendo que o local ficou 

conhecido popularmente como o “Rio do Caçador”. Posteriormente foi inaugurada a 

Estação Ferroviária que levou o nome de “Estação Rio Caçador”. 

Com a inauguração em 5 de maio de 1910 da Estação Ferroviária de “Rio 

Caçador”, começam a chegar os primeiros imigrantes, a maioria descendente de 

italianos e alemães vindos do Rio Grande do Sul em busca de terras férteis e 

baratas. Porém, o processo de colonização é de certa forma interrompida pela 

ocorrência da Guerra do Contestado (1912 – 1916). 

 

2.1.11.4 Crescimento de Caçador  

 

 Após esse período de conflitos, outros colonizadores de origem europeia 

foram estabelecendo ao longo dos trilhos na então Vila de Rio Caçador como 

poloneses, ucranianos, espanhóis e portugueses. Do oriente médio vieram os sírio-

libaneses. Em 1918, instalou-se a primeira agência postal e no mesmo ano a 

primeira serraria Tortatto-Gioppo. 

 Na década de 1920 mais imigrantes chegam à próspera Vila Rio Caçador 

que tem na estrada de ferro seu principal atrativo. Na economia surgem as 

primeiras serrarias que se instalam nas proximidades dos trilhos e passam a 

explorar a madeira nativa encontrada em abundância na região. 

        No campo os agricultores começam a desenvolver plantações de trigo e uva. 

Em 1923 a localidade é elevada à condição de Distrito pertencente ao município de 

Campos Novos, através da Lei Municipal n° 289, de 9 de janeiro. 

 Em 1924 é construída a Ponte Coberta de Madeira sobre o Rio do Peixe 

ligando o Distrito de Rio Caçador com o Distrito de Santelmo, este último 

pertencente ao Estado do Paraná, mais precisamente ao município de Porto União 

da Vitória. 

Iniciativa do empresário Antônio Bortolon, auxiliado pelas famílias Sorgatto, 

Ferreira e Bento, a Ponte de Madeira foi de fundamental importância para o 

desenvolvimento de Caçador, pois a união entre os dois distritos formou uma 
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mesma cultura entre os moradores, fato que posteriormente contribuiu para a 

formação de um único município. 

Com todo esse progresso os dois lados passam a se desenvolver 

paralelamente. Há o interesse na venda de terras e os primeiros lotes 

comercializados são no Santelmo. “Este fato pode ser observado até hoje, pois 

neste lado se encontram os bairros mais antigos da cidade como Bairro dos 

Municípios e Sorgatto. Até mesmo a presença de agricultores de origem italiana é 

quase que predominante na margem direita do Rio do Peixe”, comenta Corrente. 

Já no lado Rio Caçador, onde atualmente é o Centro da cidade, Francisco 

Corrêa de Mello divide as suas terras em lotes e passa a negociá-las 

principalmente para serrarias e comerciantes. Até hoje se percebe que a grande 

maioria desses estabelecimentos está localizada na margem esquerda do Rio do 

Peixe. 

Em 1928, o distrito de Santelmo torna-se território catarinense quando passa 

a pertencer a Porto União. A partir daí muitos estabelecimentos comerciais se 

instalaram na Rua José Boiteux e no Santelmo. 

 Em 1928 o casal Dante e Albina Mosconi funda no Santelmo o Colégio 

Aurora, outro marco de extrema importância para a colonização e desenvolvimento 

de Caçador. O método de educação do Colégio Aurora era referência em todo o 

Estado, sendo que famílias de todas as regiões traziam seus filhos para estudar 

aqui. 

A década de 1920 termina com mais dois grandes marcos. Atílio Faoro 

constrói a 1ª Usina Hidrelétrica em Caçador em 1929, e no mesmo ano é fundado o 

Tiro de Guerra. 

 Para vencer a resistência de Campos Novos pela independência, Caçador 

em 1932 passa a pertencer ao município de Curitibanos, para dois anos depois, 

conquistar a emancipação política-administrativa. Em 22 de fevereiro de 1934, foi 

criado o município de Caçador, através do decreto estadual n° 508, que diz: 

Fica criado o município de Caçador e o território constituído dos distritos de: 

Santelmo, Taquara Verde e parte de São João dos Pobres, desmembrados de 

Porto União; Rio Caçador, de Curitibanos; Rio das Antas, de Campos Novos e São 

Bento, de Cruzeiro. Artigo dois: A sede do novo Município será constituída pelos 

povoados de Rio Caçador e Santelmo, que se denominará “Caçador”. 
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Em 25 de março de 1934, o primeiro prefeito, Leônidas Coelho de Souza, é 

empossado, sendo então, realmente estabelecido o município de Caçador.  

Antes disso, em 1933, faleceu Francisco Corrêa de Mello com 110 anos, deixando 

12 filhos, 96 netos e mais de 200 bisnetos. 

Com a emancipação, Caçador começa a criar condições que implica na 

chegada de mais colonos e indústrias. Instituições como comarca, cartório, 

delegacia, prefeitura e bancos dão uma estrutura para o município que começa a 

crescer com a criação da Escola Estadual Paulo Schieffler em 29 de maio de 1934. 

Em 5 de novembro do mesmo ano, Caçador passa a ser sede da comarca. 

Em 1935, iniciam as instalações da Paróquia São Francisco de Assis e do 

Instituto do Trigo (Atual EPAGRI). Já em 1939 surge o Jornal A Imprensa. 

Na área da Saúde, foram criados os hospitais São Luiz, em 1935, e São 

Francisco em 1938. 

Descoberto petróleo em Caçador, no distrito de Taquara Verde, por Solon 

Coelho de Souza. 

       Na mesma década se dá a instalação do Colégio Nossa Senhora Aparecida 

pela congregação das Irmãs de São João. 

       Um fato curioso no início da década de 1940, narrado por Domingos Paganelli, 

foi que uma Lei Federal da época, dizia que, não poderia existir dois nomes iguais 

para municípios brasileiros, sendo que o nome Caçador já existia em um município 

do estado de São Paulo. Segundo a Lei, o município mais velho ficaria com o 

nome, sendo então cogitada a mudança do nome de Caçador, em Santa Catarina. 

A sugestão para uma nova nomenclatura veio de Manoel Siqueira Bello. 

Caçanjurê seria o nome do município. Domingos Paganelli sugeriu que fosse 

consultado o departamento de Geografia e Estatística do Governo Federal, a fim de 

comprovar que o nome estava vinculado à criação da estação ferroviária Rio 

Caçador, inaugurada em 1910. Assim feito, foi comprovado que Caçador, em Santa 

Catarina, tinha o nome há mais tempo, fato que estabeleceu definitivamente o 

nome. 

Na década de 1940 o setor madeireiro torna-se a marca de Caçador para o 

mundo, que fica conhecido como o maior produtor de pinho da América do Sul, e a 

Capital Brasileira da Madeira. Calcula-se que nesta década foram mais de 4,5 

milhões de pinheiros serrados sendo 70 mil dúzias de tábuas por mês. 
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       Outro reconhecimento alcançado por Caçador foi o de maior produtor de 

vinhos de Santa Catarina, título que durou até 1944 quando Caçador cedeu os 

distritos de Vitória e São Luiz para a criação do município de Videira. 

No entanto, consequências indiretas da 2ª Guerra Mundial (1939 – 1945) 

impedem um progresso maior em questão de infraestrutura no município de 

Caçador, que viria a ter seu auge de desenvolvimento na década seguinte. 

Outros acontecimentos importantes da década: 

1941 – Criação da Associação Comercial e Industrial de Caçador; 

1944 – Construção da nova Estação Ferroviária em Alvenaria; 

1947 – A primeira Igreja Evangélica “Assembleia de Deus” é inaugurada em 

Caçador pelo pastor Sr. Inocêncio Marchiori; 

1947 – Inaugurado o primeiro cinema em Caçador; 

1948 – Inauguração Rádio Caçanjurê. 

Os anos 1950 foram mais expressivos para o desenvolvimento de Caçador, 

que ainda recebe varias famílias vindas de diversos lugares. Na agricultura a 

produção de trigo e uva, facilmente escoada pela estrada de ferro, atinge seu auge 

e começa a gerar lucro bastante significativo. O ramo madeireiro continua 

predominante com cerca de 200 serrarias existentes na cidade nesta época.  

A maioria da madeira utilizada na construção de Brasília, entre 1957 e 1960, 

é proveniente de Caçador. A Catedral São Francisco de Assis é inaugurada em 

1959, depois de 20 anos de construção.  São implantadas três agências bancárias, 

Banco Nacional do Comércio, Banco da Indústria e Comércio de Santa Catarina 

S/A e Banco Meridional da Produção S/A. A população, de pouco mais de 15 mil 

habitantes, já tinha a sua disposição uma agência dos Correios e as principais ruas 

da cidade estavam sendo calçadas. 

Outros acontecimentos da década: 

1953 - Criado o distrito de Macieira; 

1957 - Inaugurado em dezembro o Hospital de Caridade e Maternidade Jonas 

Ramos; 

1958 - Caçador cede os distritos Rio das Antas e Ipoméia para o município de Rio 

das Antas.  

Na década de 1960 os madeireiros perceberam que a reserva natural da 

floresta de pinhais no município estava esgotando-se e que não tardaria muito para 
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a crise do ramo madeireiro. A partir daí algumas indústrias despontam em outros 

ramos de mercado, como couro e metal mecânico. 

A ponte da avenida que liga o Santelmo com o centro de Caçador é 

inaugurada em 1960, mesmo ano da inauguração do Aeroporto Municipal Carlos 

Alberto da Costa Neves. Em 1964 Osvaldo Olsen fabrica o primeiro trator 

genuinamente brasileiro, acelerando assim, o desenvolvimento na área de 

máquinas. 

1964 - Inaugurada as novas instalações do Colégio Marista Aurora; 

1968 - Caçador fica como sede diocesana. Seu primeiro bispo foi Octacílio Dotti, 

(D. Orlando Dotti);  

1967 – Inaugurada a Praça Nossa Senhora Aparecida; 

1968 - Dia 6 setembro é inaugurado pelo prefeito Jucy Varella prédio próprio da  

Prefeitura; 

Na década de 1970 a crise do ramo madeireiro foi sentida e a floresta de 

araucárias não era mais abundante. Com a devastação em todo território do 

município, muitas serrarias aos poucos foram falindo. 

Outras começaram a investir no reflorestamento de pinus mesmo que ainda 

este tipo de árvore fosse desacreditado pela maioria por ser uma madeira “fraca”. 

O primeiro neste processo é Primo Tedesco que mais tarde recebeu o título de 

comendador da árvore. 

A Indústria Sulbrasileira de Calçados S/A (Sulca) é fundada em 1975, pelo 

grupo Berger e ajuda no crescimento econômico da cidade. Já em 1971, é 

inaugurada a Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE), 

passando para Universidade do Contestado e agora, a atual Universidade Alto Vale 

do Rio do Peixe (UNIARP), tornando-se um marco para a educação superior em 

Caçador. Em 1976, inicia a construção do hospital Maicé e em 1978, os Jogos 

Abertos de Santa Catarina são realizados em Caçador. 

No início da década de 1980, a empresa Sulca estava no auge de sua 

produção e gerava em torno de três mil e quinhentos empregos diretos e indiretos. 

Inúmeros ateliês surgiram na cidade e em municípios vizinhos. “A Sulca iniciou sua 

decadência em 1988 porque teve problemas administrativos e não soube 

acompanhar a política e mercado mundial, vindo a fechar as portas em 1991 e 

causando um desemprego em massa no município”, declara Júlio Corrente. 
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No ramo madeireiro, com leis ambientais mais exigentes o Ibama passa a fiscalizar 

as serrarias. O reflorestamento do pinus foi a solução encontrada vindo a cobrir 

esta lacuna e tornado- se a salvação de algumas madeireiras que absorvem o 

reflorestamento. Com o início do corte das áreas reflorestadas as indústrias 

começam a beneficiar a madeira produzindo móveis, papel e papelão. 

No ano de 1983, ocorre o maior dos desastres naturais em Caçador. A 

enchente afeta várias famílias e deixa a Cidade isolada por algum tempo. Pontes 

foram carregadas, inclusive a Ponte Coberta de Madeira,, que foi reconstruída em 

1985. 

Com a chegada dos japoneses na década de 70, a técnica da produção do 

tomate – também produziam pêssego, ameixa e flores - foi assimilado pelos 

agricultores locais. A partir da década de 80 o tomate passa a fazer parte 

significativa da economia de Caçador chegando a ser o maior produtor do Sul do 

Brasil. 

Outro setor em que Caçador se destaca nesta década é nos transportes. O 

pouco investimento na malha ferroviária e a construção de trechos de asfalto 

(Caçador – BR 116 em 1976, Caçador – BR 153 em 1983 e Caçador – Videira em 

1985) incentiva ainda mais a prestação de serviços de transporte e destacam-se 

empresas como Reunidas e Transrodace. 

Nos anos 1990, a indústria tem um crescimento acelerado novamente, 

sendo que as madeireiras passam a exportar mais, colocando Caçador com um 

dos principais exportadores de Santa Catarina. Na agricultura o tomate passa a ser 

o principal produto agrícola cultivado. Destaque para o setor de confecções e a 

área plástica que começa a despontar, esta última impulsionada pela criação da 

empresa Maxiplast em 1988. 

O comércio também se fortalece e lojas de fora começam a se instalar e 

investir em Caçador. “Na minha visão este foi um marco significativo que além de 

aumentar a oferta de produtos, mudou o pensamento dos comerciantes locais 

levando-os a investirem em novidades”, diz Corrente. 

O trânsito passa por várias melhorias e novas indústrias de pequeno e 

médio porte surgem. Um dos fatos negativos é a paralisação definitiva do 

transporte ferroviário, deixando somente na memória, até hoje, trilhos abandonados 

e peças no Museu do Contestado. 
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O ano 2000 começa com modificações profundas na economia 

caçadorense. Muitas empresas começam a sua recuperação da enorme quebra 

que atingiu todo o país. Somado a isso, beneficiam-se pela fragilidade da 

Argentina, acometida por uma imensa crise, liberando o mercado exportador. 

O tomate tem os seus altos e baixos, sendo que no início da década, os 

produtores conseguem obter preços ótimos. Contraposto a isso, são surpreendidos 

posteriormente com uma enorme produção de São Paulo e Goiás, o que quebra 

muitos produtores. 

Com a alta do dólar, as empresas são beneficiadas com as exportações, 

principalmente da madeira, o que vem sendo diminuído com o tempo, chegando a 

hoje, em 2008, com muitas indústrias dispensando funcionários pela baixa da 

moeda americana. 

Por outro lado, a abundância de matéria prima, como a madeira de 

reflorestamentos, faz com que novas e grandes empresas demonstrem interesse 

em se instalar em Caçador. Um exemplo é a indústria de compensados de madeira 

Guararapes, que está com as obras adiantadas no recém-criado Parque Industrial, 

e deve começar a funcionar ainda em 2008. 

Com os incentivos para se implantar pequenas empresas, começam a surgir 

às micro, que geram diversos postos de empregos. Isso impulsiona ainda mais a 

economia de Caçador, que chega, em 2004, a ser a 14ª economia do Estado. 

Com o aumento das compras, muitas lojas de grandes redes começam a 

investir em Caçador. Depois da saída da Berlanda, que volta em 2007, o Ponto Frio 

vem ser uma das primeiras a abrir as suas portas. 

A maior de todas, a Casas Bahia, trabalha por pouco mais de um ano em 

Caçador, mas fecha as suas portas por causa da inadimplência. Mesmo assim, 

outras lojas importantes, como a Magazine Luiza e a já conhecida dos 

caçadorenses, Pernambucanas, instalam-se aqui, oferecendo grandes 

oportunidades de emprego e compras. A última instalação de peso foi da rede de 

supermercados Super Pão. 

Hoje, o crescimento da cidade é visível em todos os cantos, com a 

construção civil em alta, o movimento intenso de pessoas e veículos. A educação 

também foi sendo priorizada, com a instalação de novas escolas, a criação da 
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UNIARP e a vinda do Centro Federal de Ensino Tecnológico (Cefet), uma das lutas 

das entidades caçadorenses. 

No esporte, destaque para o time de futsal feminino que trouxe diversas conquistas 

a nível nacional para Caçador. Além destes, o Caçador Atlético Clube, que fez 

reavivar o futebol de campo no município e a importante colaboração do Colégio 

Marcos Olsen na implantação das escolinhas de base. 

2.1.12 Aspectos Gerais do município 

 

  

 
                                  Fonte: https://www.google.com.br/ 

 

2.1.12.1 Contexto Histórico de Caçador 

 
Esta elaboração está disponível em Plano Municipal de Educação de 

Caçador de 2014. A região de Caçador, inicialmente, era habitada por índios das 

etnias Kaingang e Xokleng. Em 1881, Francisco Corrêa de Melo, oriundo de 

Campos Novos, se estabeleceu às margens do rio Caçador. Sendo seguido, seis 

anos depois, por Pedro Ribeiro e, em 1891, por Tomaz Gonçalves Padilha (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014). 

Com a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul, cujos 

trilhos alcançaram Caçador em 1910, a colonização tornou-se mais intensa e o 

povoado passou a chamar-se "Rio Caçador", devido a abundância de caça nas 

margens do rio. A estrada de ferro atraiu grande número de habitantes de origem 
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italiana, vindos, sobretudo, da zona colonial do Rio Grande do Sul (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014). 

De 1914 a 1917, o território esteve conflagrado com a campanha do 

Contestado. A luta destruiu o que havia de organizado na região, sendo 

incendiados numerosos núcleos de povoamento (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2014). 

Em 1917, com o acordo de limite entre o Paraná e Santa Catarina, abriu-se 

um período de paz, que possibilitou o reinício das atividades normais da população. 

Em 1918, foi instalada a primeira agência postal, onde já existia um posto de 

rendas estaduais (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014). 

A abertura da estrada de Rodagem Caçador-Curitibanos, em 1933, veio dar 

grande impulso à região, com a chegada de imigrante e a instalação de serrarias, 

em meio às densas matas de Pinheiros. (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2014). 

Em 25 de março de 1934, Caçador tornou-se um município independente, 

emancipando-se política e administrativamente.  

Os imigrantes e desbravadores que chegaram a cidade se depararam com a 

exuberância da floresta nativa de araucária. Na década de 40, Caçador já 

conquistava a fama de capital da madeira, como município maior produtor de pinho 

serrado do Brasil. Atualmente, Caçador destaca-se pelas atividades de 

agropecuária, indústria, do comércio e dos serviços. Caçador detém o título de 

capital industrial do meio-oeste catarinense e é o maior produtor de tomates por 

hectare do Brasil. 

2.1.12.2 Localização  

 
O município de Caçador, pertencente ao estado de Santa Catarina, está  

localizado na região meio-oeste catarinense, no Alto Vale do Rio do Peixe, a uma 

distância aproximada de 400 km de Florianópolis, capital do Estado. Possui uma 

área de 1.009,8 km², altitude média de 920 metros acima do nível do mar, 

temperatura média anual de 16,6ºC, e precipitação total entre 1.600 e 1.800 

mm/ano. 
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Figura 01 – Localização do Município de Caçador em Santa Catarina. 

 

                                 Fonte: Os autores (2014) 

 

2.1.12.3 Região de entorno de Caçador 

 

Caçador compõe a Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe 

(AMARP), fundada e instalada em 18 de outubro de 1968. Atualmente a AMARP é 

formada por 14 municípios, sendo eles: Arroio Trinta; Caçador; Calmon; Fraiburgo; 

Ibiam; Iomerê; Lebon Régis; Macieira; Matos Costa; Pinheiro Preto; Rio das Antas; 

Salto Veloso; Timbó Grande; Videira. 

Além de compor a AMARP, o município de Caçador pertence a Microrregião 

de Joaçaba, a qual, por sua vez, é pertencente a mesorregião Oeste Catarinense. 

A microrregião possui uma área total de 9.136,383 km², e está dividida em 27 

municípios: Água Doce; Arroio Trinta; Caçador; Calmon; Capinzal; Catanduvas; 

Erval Velho; Fraiburgo; Herval d'Oeste; Ibiam; Ibicaré; Iomerê; Jaborá; Joaçaba; 

Lacerdópolis;  Lebon Régis; Luzerna; Macieira; Matos Costa; Ouro; Pinheiro Preto; 

Rio das Antas; Salto Veloso; Tangará; Treze Tílias; Vargem Bonita; Videira. 
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Figura 02 – Microrregião de Joaçaba 

 

        Fonte: Os autores (2014) 

 

A tabela 01 apresenta as distâncias rodoviárias entre o município de 

Caçador e os demais municípios da Microrregião de Joaçaba. 

 

Tabela 01– Municípios pertencentes à AMARP e a Microrregião de Joaçaba 

UF Municípios Microrregião Associação de 

Municípios 

Distância 

de Caçador 

SC Capinzal Joaçaba  135 
SC Ouro Joaçaba  134 
SC Jaborá Joaçaba  128 
SC Vargem Bonita Joaçaba  125 
SC Lacerdópolis Joaçaba  117 
SC Erval Velho Joaçaba  112 
SC Catanduvas Joaçaba  111 
SC Joaçaba Joaçaba  101 
SC Herval d`Oeste Joaçaba  97 
SC Água Doce Joaçaba  94 
SC Luzerna Joaçaba  94 
SC Ibicaré Joaçaba  81 
SC Ibiam Joaçaba AMARP 78 
SC Treze Tílias Joaçaba  74 
SC Arroio Trinta Joaçaba AMARP 61 
SC Salto Veloso Joaçaba AMARP 60 
SC Tangará Joaçaba  60 
SC Macieira Joaçaba AMARP 57 
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SC Fraiburgo Joaçaba AMARP 56 
SC Pinheiro Preto Joaçaba AMARP 50 
SC Timbó Grande  AMARP 48 
SC Matos Costa Joaçaba AMARP 47 
SC Iomerê Joaçaba AMARP 45 
SC Lebon Régis Joaçaba AMARP 41 
SC Videira Joaçaba AMARP 41 
SC Calmon Joaçaba AMARP 32 
SC Rio das Antas Joaçaba AMARP 20 
SC Caçador Joaçaba AMARP 0 

  Fonte: Os autores (2014) 

2.1.12.4 Aspectos demográficos 

 

Com relação aos aspectos demográficos foram considerados no estudo os 

seguintes fatores: população, faixa etária, gênero, deslocamento, raça e Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

2.1.12.5 População 

 

 Com uma população estimada em 74.276 habitantes, conforme dados  do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Caçador é o 15º município 

mais populoso de Santa Catarina e o 423º do Brasil. 

 

Tabela 02 – População total 

Abrangência População População População Crescimento Crescimento Crescimento 
 (2007) (2010) (2013) % 2007 – % 2010 – % 2007 – 
    2010 2013 2013 

Caçador 67556 70762 74276 4,75% 4,97% 9,95% 
AMARP 195427 201337 209675 3,02% 4,14% 7,29% 
Microrregião 

de Joaçaba 

310347 326459 339181 5,19% 3,90% 9,29% 

   Fonte: Os autores (2014) 

 

Em 2013, os municípios pertencentes à AMARP somaram uma população 

de 209.675 habitantes, o que representa um crescimento médio entre 2007 e 2013  

de 7,29%; os municípios da microrregião de Joaçaba somaram 326.459 habitantes, 

e um crescimento de 9,29%; e os municípios da região de estudo somaram uma 
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população de747.397 habitantes e um crescimento de 7,06% nos últimos seis 

anos. O que demonstra que a população da região apresenta uma tendência de 

crescimento. 

 

2.1.12.6 Faixa etária 

 

 Com relação a faixa etária da população residente, o município de Caçador 

apresenta 25,36% da população na faixa entre 0 a 14 anos; 26,43% na faixa entre 

15 e  29 anos; 38,75% na faixa entre 30 e 59 anos e 9,47% com 60 anos ou mais. 

 

Tabela 03 – População residente total por faixa etária 

 

Indicadores Abrangência 

 Caçador AMARP Microrregião de 

Joaçaba 

População (2010) 70762 201337 326459 
de 0 a 14 anos 17943 50432 76583 
de 15 a 29 anos 18700 52971 84807 
de 30 a 59 anos 27419 78154 129433 
de 60 ou mais anos 6700 19780 35636 
% de 0 a 14 anos 25,36% 25,05% 23,46% 
% de 15 a 29 anos 26,43% 26,31% 25,98% 
% de 30 a 59 anos 38,75% 38,82% 39,65% 
% de 60 ou mais anos 9,47% 9,82% 10,92% 

   Fonte: Os autores (2014) 

 

 

Os municípios pertencentes à AMARP possuem uma população de 25,05% 

na faixa etária entre 0 e 14 anos; 26,31% na faixa entre 15 e 29 anos; 38,82% na 

faixa entre 30 e 59 anos e 9,82% com 60 ou mais anos. 

Já dentre a população integrante dos municípios da Microrregião de 

Joaçaba, 23,46% estão na faixa entre 0 e 14 anos; 25,98% na faixa entre 15 e 29 

anos; 39,65% na faixa entre 30 e 59 anos e 10,92% possuem 60 ou mais anos. 
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Gráfico 01 – Faixa etária da população 

 

 

       

       

    

    

    

       

    

    
   

    

    

 

 

 Fonte: Os autores (2014) 

 

Tabela 04 – População na faixa etária no município de Caçador 

População(1) 

(Localização / 

Ano 0 a 

3 

4 a 

5 

6 a 14 

anos 

15 a 

17 

18 a 

24 

25 a 

34 

35 

anos 

Total 

 

Urbana 2000 4679 2255 9984 3248 6961 9558 18856 55541 

2007 3821 2066 10748 3407 7808 10083 23409 61342 

2010 3764 2005 10364 3615 7969 10728 26012 64457 

Rural 2000 849 365 1485 510 1174 1252 2146 7781 

2007 387 205 1144 345 626 872 2316 5895 

2010 393 242 1131 384 624 962 2556 6292 

Total 2000 5528 2620 11469 3758 8135 10810 21002 63322 

2007 4208 2271 11892 3752 8434 10955 25725 67237 

2010 4157 2247 11495 3999 8593 11690 28568 70749 

Fonte: (1) IBGE - censo 2000 e 2010 e contagem 2007 (retirado de 
http://ide.mec.gov.br/2014/municipios/relatorio/coibge/4203006) Nota: no resultado total da população, o 
IBGE inclui a população estimada nos domicílios fechados além da população recenseada. No caso dos 
municípios que não participaram da contagem a população é toda estimada. 
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2.1.12.6 Deslocamento 

 
Tabela 05 – População urbana e rural (2010) 

 

  Abrangência                        População     População       População   População    

População                 (2010)  Urbana            Urbana             Rural              

Rural 

                                                         (2010)              (2010)              (2010)           (2010) 

Caçador 70762 64457 91,09% 6304 8,91% 

AMARP 201337 165137 82,02% 36200 17,98% 

Microrregião de Joaçaba 326459 262751 80,49% 63708 19,51% 

Fonte: Os autores (2014)      

 

Com relação ao descolamento, o IBGE classifica a população em urbana e 

rural. Dados do Censo de 2010 apontam que 91,09% da população do município 

de Caçador é urbana e 8,91% é rural; nos municípios da AMARP, 82,02% da 

população é urbana e 17,98% é rural; expandindo para a microrregião de 

Joaçaba 80,49% da população é urbana e 19,51% é rural e na região de estudo 

75,91% da população é urbana e 24,09%  é rural. 

Gráfico 02 – População rural e urbana  

 

 

  

 

 

 

 

 

      

    

   Fonte: Os autores (2014) 
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Os dados demonstram que a população é predominantemente urbana, 

embora uma parcela da população desta região ainda encontre-se na área rural. 

2.1.12.17 Raça 

 
A cor ou raça da população residente em domicílios particulares, é definida a 

partir de uma auto declaração durante a coleta de dados para o Censo 

populacional. Em Caçador, 68,25% da população se autodeclara branca; 2,55% 

preta; 0,79% amarela; 28,21% parda e 0,20% indígena. Nos municípios da 

AMARP, 70,82% da população residente declara-se branca; 2,57% preta; 0,68% 

amarela; 25,73% parda e 0,20% indígena. 

 

Tabela 06 – Raça ou cor da população residente em domicílios particulares 

 

 Indicadores      Abrangência 

 Caçador AMARP Microrregião de 

Joaçaba 

População total 

(soma das parciais) 

70362 100,00% 200541 325277 325277 100,00% 

Branca 48020 68,25% 142021 239120 239120 73,51% 
Preta 1794 2,55% 5162 9008 9008 2,77% 
Amarela 555 0,79% 1371 2124 2124 0,65% 

Parda 19849 28,21% 51591 74480 74480 22,90% 
Indígena 144 0,20% 396 545 545 0,17% 
Sem cor declarada 0 0,00% 0 0 0 0,00% 
Fonte: Os autores (2014)       

 

Na microrregião de Joaçaba, 73,51% autodeclara-se branca; 2,77% preta; 

0,65% amarela; 22,90% parda e 0,17% indígena. Já na região de abrangência do  

estudo, 73,93% da população declara-se branca; 2,54% preta; 0,72% amarela; 

22,67% parda e 0,14% indígena. 
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Gráfico 03 – Raça da população 

 

 

       

    

  
 

      
    

    

    

    

    

    

 

 

 

Os dados do Censo relevam que a maioria da população da região 

considerada neste estudo declara-se branca, seguido pela população que se 

autodeclara parda. 

 

2.1.12.8 IDHM 

 

O IDHM segue as mesmas três dimensões do Índice de Desenvolvimento 

Humano Global (IDH Global) – longevidade, educação e renda, mas vai além: 

adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de 

indicadores nacionais. Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores 

levados em conta no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento    

dos municípios brasileiros (PINHEIRO, 2013). 

Assim, o IDHM – incluindo seus três componentes, IDHM Longevidade, 

IDHM Educação e IDHM Renda – conta um pouco da história dos municípios em 

três importantes dimensões do desenvolvimento humano durante duas décadas da 

história brasileira. O IDHM é acompanhado por mais de 180 indicadores 
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socioeconômicos, que dão suporte à análise do IDHM e ampliam a compreensão 

dos fenômenos e dinâmicas voltados ao desenvolvimento municipal 

(PINHEIRO,13). 

Embora os índices revelem aspectos positivos com relação ao 

desenvolvimento de alguns municípios, não se pode negar os desafios inerentes ao 

processo de desenvolvimento que a região, como um todo, enfrenta em termos 

econômicos, sociais, educacionais e ambientais. 

2.1.12.8 Aspectos econômicos 

 
Neste item apresentam-se os dados relativos aos aspectos econômicos do 

município-sede Caçador, dos municípios pertencentes à AMARP, à Microrregião de 

Joaçaba e a Região de Abrangência do Estudo. Os fatores investigados foram: 

População Economicamente Ativa (PEA), renda per capita, renda dos municípios, 

posse de bens duráveis e Produto Interno Bruto (PIB). 

 

2.1.12.8.1 População economicamente ativa (PEA) 

 

A população economicamente ativa compreende o potencial de mão de obra 

com que pode contar o setor produtivo, isto é, a população ocupada e a população 

desocupada, assim definidas: população ocupada – aquelas pessoas que, num 

determinado período de referência, trabalharam ou tinham trabalho mas não 

trabalharam (por exemplo, pessoas em férias) (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

A população desocupada é aquelas pessoas que não tinham trabalho, num 

determinado período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que, para   

isso, tomaram alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais, etc.) 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

A população não economicamente ativa é formada pelas pessoas não 

classificadas como ocupadas ou desocupadas (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 
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Tabela 07 – População Economicamente Ativa (PEA) 

 

               Indicadores    Abrangência  

 Caçador AMARP Microrregião 

de Joaçaba 
Pessoas de 10 anos ou mais de idade 

com condição de atividade na semana 

35889 106629 179125 

de referência de economicamente 

ativas 

   

Pessoas de 10 anos ou mais de idade 

com condição de atividade na semana 

23722 63504 100067 

de referência não economicamente 

ativas 

   

Fonte: Os autores (2014)    

 

Os dados levantados apontaram que o município-sede de Caçador possui 

uma população economicamente ativa de 35.889 pessoas, os municípios da 

AMARP somam 106.629 pessoas economicamente  ativas,  na  microrregião  de  

Joaçaba  encontram-se 179.125 pessoas ativas e na região de estudo 375.889 

pessoas. 

Por outro lado, também é expressivo o número de pessoas de 10 anos ou 

mais de idade com condição de atividade, mas não economicamente ativas. Os 

dados apontaram que em Caçador existem 23.722 pessoas nestas condições, nos 

municípios pertencentes à AMARP são 63.504, na microrregião de Joaçaba são 

100.067 pessoas e na região de estudo são 236.793 pessoas. 
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Gráfico 04 – Pessoas de 10 anos ou mais de idade com 

condição de atividade na semana de referência 

 

Fonte: Os autores (2014) 

 

Os dados demonstram que embora grande parte da população com 

condições de trabalho está ativa, ainda há uma parcela expressiva da população 

com condições de atividade não economicamente ativas. 

2.1.12.7 Renda per capita 

 

A renda per capita é a razão entre o somatório da renda de todos os 

indivíduos residentes em domicílios particulares permanentes e o número total 

desses indivíduos (PINHEIRO, 2013). 
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Tabela 08 – Renda per capita da população residente nos 

municípios da AMARP 

 UF Municípios Valor do rendimento 

nominal médio mensal das 

Valor do rendimento 

nominal mediano 

  pessoas de 10 anos 

ou mais de idade, 

das pessoas de 10 anos 

ou mais de idade, com 

  rendimento – 

economicamente ativas 

rendimento – 

economicamente ativas 

1 SC Salto Veloso 1.680,92 800,00 
2 SC Videira 1.552,24 950,00 
3 SC Arroio Trinta 1.530,23 900,00 
4 SC Caçador 1.368,73 850,00 

5 SC Pinheiro Preto 1.299,03 804,00 
6 SC Fraiburgo 1.271,44 777,00 
7 SC Iomerê 1.270,32 1.000,00 
8 SC Ibiam 1.218,19 800,00 
9 SC Rio das Antas 1.189,81 800,00 

10 SC Macieira 935,00 690,00 
11 SC Timbó Grande 883,53 600,00 
12 SC Lebon Régis 847,25 600,00 
13 SC Matos Costa 757,99 570,00 
14 SC Calmon 751,88 600,00 

Fonte: Os autores (2014) 

 

Dentre os municípios pertencentes à AMARP, Salto Veloso é o município com 

maior renda per capita, R$ 1.680,92. Já o município com a menor renda per capita 

é Calmon, cuja renda é de R$ 751,88. Especificamente, Caçador, é o quarto 

município com a maior renda per capita, R$ 1.368,73 por pessoa dentre os 

municípios da  AMARP. 
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Tabela 09 – Renda per capita da população residente nos municípios da 

Microrregião de Joaçaba 

 UF Municípios Valor do rendimento Valor do rendimento 
  nominal médio mensal das 

pessoas de 10 anos ou 

nominal mediano mensal 

das pessoas de 10 anos 
  mais de idade, 

com rendimento – 

mais de idade, 

com rendimento – 

  economicamente ativas economicamente ativas 
1 SC Treze Tílias 2.304,56 1.000,00 
2 SC Joaçaba 2.116,71 1.020,00 
3 SC Salto Veloso 1.680,92 800,00 
4 SC Luzerna 1.558,73 1.000,00 
5 SC Videira 1.552,24 950,00 
6 SC Arroio Trinta 1.530,23 900,00 
7 SC Ouro 1.445,94 980,00 
8 SC Lacerdópolis 1.410,46 1.000,00 
9 SC Caçador 1.368,73 850,00 

10 SC Capinzal 1.307,80 830,00 
11 SC Erval Velho 1.307,60 791,00 
12 SC Pinheiro Preto 1.299,03 804,00 
13 SC Tangará 1.298,46 900,00 
14 SC Herval d`Oeste 1.283,24 900,00 
15 SC Água Doce 1.279,92 710,00 
16 SC Jaborá 1.275,09 800,00 
17 SC Fraiburgo 1.271,44 777,00 
18 SC Iomerê 1.270,32 1.000,00 
19 SC Ibicaré 1.247,32 900,00 
20 SC Vargem Bonita 1.242,41 800,00 

 

21 SC Catanduvas 1.232,45 800,00 
22 SC Ibiam 1.218,19 800,00 
23 SC Rio das Antas 1.189,81 800,00 
24 SC Macieira 935,00 690,00 
25 SC Lebon Régis 847,25 600,00 
26 SC Matos Costa 757,99 570,00 
27 SC Calmon 751,88 600,00 

Fonte: Os autores (2014) 

 

Com relação aos municípios da Microrregião de Joaçaba, o  município  com 

maior renda per capita é Treze Tílias, cuja renda é de R$ 2.304,56. Já o município 

com a menor renda per capita nesta microrregião é Calmon, cuja renda é de R$ 

751,88. Em comparação com os municípios da Microrregião, Caçador fica com a 

nona posição. 
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2.1.12.8 Renda dos domicílios 

 

O índice renda dos domicílios mede a renda por domicílio, sendo que, 

conforme Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), domicílio é o local 

estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a 

uma ou mais pessoas, ou que está sendo utilizado como tal. 

Os domicílios particulares permanentes são aqueles construídos a fim de 

servir exclusivamente para habitação e que, na data de referência, tem a finalidade 

de servir de moradia para uma ou mais. 

Tabela 10 – Renda dos domicílios particulares permanentes 

Indicadores  Abrangência  

 Caçador AMARP Microrregião de 

Joaçaba 

Domicílios particulares 

permanentes

21984 62467 103601 

até 1/2 salário mínimo 0,75% 1,05% 0,81% 
1/2 a 1 salário mínimo 7,07% 6,91% 6,03% 
1 a 2 salários mínimos 18,56% 19,49% 18,33% 
2 a 5 salários mínimos 44,10% 43,09% 43,37% 
5 a 10 salários mínimos 18,82% 19,35% 21,02% 
10 a 20 salários mínimos 6,09% 5,73% 6,23% 
mais de 20 salários mínimos 1,41% 1,70% 2,25% 
sem rendimento 3,19% 2,69% 1,97% 
Fonte: Os autores (2014)    

 

No município de Caçador, 44,10% dos domicílios particulares permanentes 

possuem renda de dois a cinco salários mínimos e 18,82% recebem de cinco a dez 

salários mínimos. Considerando a região da AMARP, 43,09% dos domicílios 

particulares permanentes possuem de dois a cinco salários mínimos e 19,49% de 

um a dois salários mínimos. 

Na microrregião de Joaçaba, 43,37% dos domicílios particulares 

permanentes possuem renda de dois a cinco salários mínimos e 21,02% recebem 

de cinco a dez salários mínimos. Já na região de estudo, 41,56% dos domicílios 
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particulares permanentes possuem renda de dois a cinco salários mínimos e 

21,95% possuem de dois a cinco salários mínimos. 

Os dados demonstram que a maior parcela da população de domicílios 

particulares permanentes possui renda de dois a cinco salários mínimos. 

2.1.12.9 PIB 

 

O PIB mede o total dos bens e serviços produzidos pelas unidades 

produtoras residentes, destinado ao consumo final, sendo, portanto, equivalente a 

soma dos valores adicionados pelas diversas atividades econômicas acrescida dos 

impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não incluídos na valoração da 

produção. Por outro lado, o produto interno bruto é equivalente à soma dos 

consumos anuais de bens e serviços valorados a preço de mercado sendo, 

também, igual à soma das rendas primárias (IBGE, 2014). 

Pode, portanto, ser expresso por três óticas: 

a) da produção – o produto interno bruto é igual ao valor bruto da produção, a 

preços básicos, menos o consumo intermediário, a preços de consumidor, mais 

os impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos; 

b) da despesa – o produto interno bruto é igual à despesa de consumo das 

famílias, mais o consumo do governo, mais o consumo das instituições sem fins 

de  lucro a serviço das famílias (consumo final), mais a formação bruta de capital 

fixo, mais a variação de estoques, mais as exportações de bens e serviços, 

menos as importações  de bens e serviços; 

c) da renda – o produto interno bruto é igual à remuneração dos empregados, mais 

o total dos impostos, líquidos de subsídios, sobre a produção e a importação, 

mais o rendimento misto bruto, mais o excedente operacional bruto (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014). 
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Gráfico 05 – Evolução do PIB – Caçador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2014) 

O gráfico relativo à evolução do PIB do município de Caçador demonstra a 

tendência de crescimento do PIB, sendo que as maiores participações referem-se à 

indústria e aos serviços. A variação % do PIB a preços correntes (mil reais) no 

período entre 2005-2011 foi de 316,23%. 

2.1.12.10 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social e sua 
especificidade 

 

Considerando a definição expressa na Lei nº 12.435/2011, o CREAS é a 

unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional que tem como papel 

constituir-se em lócus de referência, nos territórios, da oferta de trabalho social 

especializado no SUAS a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou 

social, por violação de direitos. Seu papel no SUAS  define, igualmente, seu papel 

na rede de atendimento. O papel do CREAS no SUAS define suas competências 

que, de modo geral, compreendem:  

• Ofertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e 

indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, conforme 

dispõe a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;  

• A gestão dos processos de trabalho na Unidade, incluindo a coordenação técnica 

e administrativa da equipe, o planejamento, monitoramento e avaliação das ações, 

a organização e execução direta do trabalho social no âmbito dos serviços 



75 
 
ofertados, o relacionamento cotidiano com a rede e o registro de informações, sem 

prejuízo das competências do órgão gestor de assistência social em relação à 

Unidade. 

O papel do CREAS e as competências decorrentes estão consubstanciados 

em um conjunto de leis e normativas que fundamentam e definem a política de 

assistência social e regulam o SUAS.  

Devem, portanto, ser compreendidos a partir da definição do escopo desta 

política do SUAS, qual seja, afiançar seguranças socioassistenciais, na perspectiva 

da proteção social. 

Nessa direção, a oferta de serviços especializados pelo CREAS deve 

orientar-se pela garantia das seguranças socioassistenciais, conforme previsto na 

PNAS e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais:  

Segurança de Acolhida: para sua garantia, o CREAS deve dispor de 

infraestrutura física adequada e equipe com capacidade técnica para a recepção e 

escuta profissional qualificada, orientada pela ética e sigilo e pela postura de 

respeito à dignidade, diversidade e não discriminação. A acolhida pressupõe 

conhecer cada família e indivíduo em sua singularidade, demandas e 

potencialidades e proporcionar informações relativas ao trabalho social e a direitos 

que possam acessar, assegurando-lhes ambiência favorecedora da expressão e do 

diálogo. Finalmente, a oferta de serviços pelo CREAS deve ter consonância com as 

situações identificadas no território, para que as famílias e indivíduos possam 

encontrar a acolhida necessária às suas demandas.  

Segurança de Convívio ou Vivência Familiar: sua materialização, no CREAS, 

requer a oferta de serviços de forma continuada, direcionados ao fortalecimento, 

resgate ou construção de vínculos familiares, comunitários e sociais. Deve, ainda, 

contribuir para a prospecção dos sujeitos na elaboração de projetos individuais e 

coletivos de vida, com a perspectiva de possibilitar a vivência de novas 

possibilidades de interação familiares e comunitárias, bem como a participação 

social, o que implica, necessariamente, em propiciar acesso à rede.  

Segurança de Sobrevivência ou de Rendimento e de Autonomia: a atenção 

ofertada no CREAS deve nortear-se pelo respeito à autonomia das famílias e 

indivíduos, tendo em vista o empoderamento e o desenvolvimento de capacidades 
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e potencialidades para o enfrentamento e superação de condições adversas 

oriundas das situações vivenciadas.  

Nessa direção, o acompanhamento especializado ofertado no CREAS deve 

contribuir para o alcance de maior grau de independência familiar e pessoal e 

qualidade nos laços sociais, devendo, para tanto, primar pela integração entre o 

acesso a serviços, benefícios e programas de transferência de renda.  

A compreensão e a delimitação das competências do CREAS são 

determinantes para o desempenho efetivo de seu papel no SUAS, representando 

elemento fundamental, ainda para: 

 • clarificar o papel do CREAS e fortalecer sua identidade na rede;  

• evitar sobreposição de ações entre serviços de naturezas e até mesmo 

áreas distintas da rede que, evidentemente, devem se complementar no intuito de 

proporcionar atenção integral às famílias e aos indivíduos; 

 • evitar a incorporação de demandas que competem a outros serviços ou 

unidades da rede socioassistencial, de outras políticas ou até mesmo de órgãos de 

defesa de direito;  

• qualificar o trabalho social desenvolvido. Frente ao exposto, e 

considerando o papel do CREAS e competências decorrentes, destaca-se que a 

este não cabe: 

• Ocupar lacunas provenientes da ausência de atendimentos que devem ser 

ofertados na rede pelas outras políticas públicas e/ou órgãos de defesa de direito;  

• Ter seu papel institucional confundido com o de outras políticas ou órgãos, 

e por conseguinte, as funções de sua equipe com as de equipes interprofissionais 

de outros atores da rede, como, por exemplo, da segurança pública (Delegacias 

Especializadas, unidades do sistema prisional, etc.), órgãos de defesa e 

responsabilização (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e 

Conselho Tutelar) ou de outras políticas (saúde mental, etc.); 

• Assumir a atribuição de investigação para a responsabilização dos autores 

de violência, tendo em vista que seu papel institucional é definido pelo papel e 

escopo de competências do SUAS.  

O reconhecimento do papel e a delimitação das competências do CREAS 

podem ser fortalecidos com o mapeamento da rede e construção de fluxos e 

protocolos intersetoriais de atendimento, com definição de papéis e 
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responsabilidades. Esta construção pode, inclusive, contribuir para identificar 

lacunas e, até mesmo, conflitos de papéis e competências na rede. De modo a 

evitar conflitos de papéis e de competências na rede, é importante, ainda, que o 

CREAS não seja instalado em imóveis compartilhados com órgãos de defesa de 

direitos e de responsabilização. Nessa direção, recomenda-se que serviços de 

“Disques” para denúncia de situações de violência e violação de direitos não 

compartilhem espaço físico com as Unidades CREAS. Devido à sua natureza 

pública, e de responsabilidade estatal, o CREAS não pode ser administrado por 

entidades e organizações privadas de assistência social. Dada à especificidade das 

situações atendidas, os serviços ofertados pelo CREAS não podem sofrer 

interrupções, seja por questões relativas à alternância de gestão ou qualquer outro 

motivo. 

 

2.1.12.11 Território e Localização do CREAS 

 

O território é um espaço contraditório, pois ao mesmo tempo é o lugar onde 

se produz e reproduz exclusão e violência e também onde se viabilizam 

oportunidades, onde as famílias e comunidade aglutinam forças e sinergia para o 

exercício da cidadania, na busca da efetivação dos seus direitos políticos e sociais. 

Esta visão plural de território permite compreendê-lo como espaço que conjuga 

vulnerabilidades e riscos - aos quais a comunidade está exposta - e 

potencialidades, cultura, história e valores; onde se configuram, por um lado, 

exclusão, perdas e isolamentos e, por outro, oportunidades, redes de 

solidariedade, movimentos sociais e organizações de defesa da cidadania oriundas 

das iniciativas populares. É também nos territórios que se aportam serviços 

públicos de atenção que operam na proteção social e na garantia de direitos dos 

cidadãos (ãs). Nesse sentido, o território permite compreender a forma como as 

relações sociais se materializam num determinado espaço, as oportunidades e a 

exposição a riscos, que conformam potencialidades e vulnerabilidades próprias da 

dimensão territorial.  
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Assim, as situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, que 

incidem nas famílias e indivíduos sofrem influência e se expressam diferentemente 

nos territórios, de acordo com as realidades sociais, econômicas, políticas e 

culturais de um determinado contexto.  

Essas realidades locais possuem uma relação dialética com as bases 

organizacionais, estruturais e culturais da própria sociedade brasileira. Nessa 

direção, os territórios são microssistemas que retratam, em variações e 

intensidades distintas, a realidade do contexto brasileiro, seja nos aspectos de 

violação e/ou de promoção dos direitos aos cidadãos. 

           O conhecimento do território favorece a compreensão da incidência e das 

nuances significativas e distintas dos riscos e fatores que contribuem para a 

ocorrência de determinadas situações violadoras de direitos. Favorece, ainda, a 

compreensão das potencialidades do local e da comunidade. Nessa direção, o 

desenvolvimento de ações planejadas, complementares e articuladas entre as 

áreas de PSE e de vigilância socioassistencial é fundamental para o conhecimento 

do território e de suas especificidades (cultura, valores, aspectos geográficos, 

econômicos, densidade populacional, fronteiras, etc.). 

2.1.12.12. Estrutura do CREAS de Caçador 

 
 A Secretaria Municipal de Assistência Social localiza-se no endereço Avenida 

Santa Catarina - Centro Caçador, com suas especificações: 

· Tem a função de planejar a política habitacional e social do Município; 

· Acompanhar a execução das ações sociais em desenvolvimento, 

promovendo avaliações periódicas; 

· Integrar os programas da secretaria com os programas e projetos federais e 

estaduais; 

· Dar acompanhamento às atividades do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente; 

· Conselho Municipal de Assistência Social e da Comissão Municipal do 

Idoso; 

· Promover medidas para o bem-estar social; 
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· Integrar-se com outras secretarias municipais que desenvolvam atividades 

junto à comunidade, especialmente nas áreas de saúde e educação; 

· Ampliar as opções de trabalho artesanal; 

· Desenvolver políticas de atendimento, assistência e acompanhamento para 

crianças, adolescentes, carentes e desassistidos, inclusive com as 

associações de moradores, clubes de mães, clubes de idosos e entidades 

de recuperação de desvalidos e dependentes; 

· Programar e executar serviços e atendimentos comunitários, especialmente 

na área de habitação; 

· Acompanhar a execução de convênios e outras tarefas afins; 

· Programas vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Habitação; Programa Bolsa Família; CRAS; CREAS; Programa de Atenção 

ao Idoso e a Mulher. 

 

A unidade pública estatal CREAS (Centro de Referência Especializado de 

Assistência social), no Serviço Proteção Especializada a Famílias e Indivíduos- 

PAEFI O CREAS: 

“considerando a definição na lei nº12.435/2011,o CREAS é a unidade 
pública estatal de abrangência municipal que tem como papel construir-se 
em lócus de referencia, nos territórios, da oferta de trabalho social 
especializado no SUAS a famílias e indivíduos em situação de risco 
pessoal e social, por   violação de direitos.” 

 

Tem como diretora a Sra. Arlete Torezan, esta Unidade desenvolve serviços 

de média complexidade: 

Estes serviços são ofertados de forma continuada com finalidade de 

assegurar atendimento especializado para apoio, orientação e acompanhamento a 

famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de 

direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de 

direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e 

sociais, fortalecendo a função protetiva das famílias diante de um conjunto de 

condições que as vulnerabilizam. 

O serviço deve ofertar atendimento imediato para a retirada de crianças e 

adolescentes da situação de trabalho infantil e tomar providências necessárias para 
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a inclusão de crianças e suas famílias nos serviços sócios assistenciais e 

programas de transferências de renda. 

O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, 

potencialidades, valores, crenças e identidades das famílias. O serviço articula-se 

com as atividades e atenções prestadas as famílias nos demais serviços sócio 

assistenciais, nas diversas politicas publicas e com os demais órgãos do sistema 

de garantia de direitos. 

O CREAS do Município de Caçador oferta três serviços: 

- (PAEFI) Serviço Proteção Especializada a Famílias e Indivíduos; 

- Proteção Social a adolescentes em Comprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC); 

- Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas 

e suas Famílias. 

Esses serviços têm por finalidade prover atenção socioassistencial e 

acompanhamento a adolescentes e jovens em comprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir para 

o acesso a direito e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos 

adolescentes e jovens. Para oferta do serviço faz-se necessário a observância da 

responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações 

devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas especificas 

para o cumprimento da medida. 

Na sua operacionalização é necessária a elaboração do Plano Individual de 

Atendimentos (PIA) com a participação do adolescente e da família, devendo 

conter os objetivos e metas a serem alcançados durante o cumprimento da medida, 

perspectivas de vida futura, dentre outros aspectos a serem acrescidos, de acordo 

com as necessidades e interesses do adolescente. 

O acompanhamento social ao adolescente deve ser realizado de forma 

sistemática, com frequência mínima semanal que garanta o acompanhamento 

contínuo e possibilite-o desenvolvimento do PIA. 

No acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade o 

serviço deverá identificar no município os locais para a prestação de serviços, a 

exemplo de: entidades sociais, programas comunitários, hospitais, escolas e outros 
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governamentais. A prestação dos serviços deverá se configurar em tarefas 

gratuitas e de interesse geral, com jornada máxima de oito horas semanais, sem 

prejuízo da escola ou do trabalho, no caso de adolescentes maiores de dezesseis 

anos ou na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos. A inserção do 

adolescente em qualquer dessas alternativas deve ser compatível com suas 

aptidões e favorecedora de seu desenvolvimento pessoal e social. 

Os Usuários são adolescentes de doze a dezoito anos incompletos, ou jovens 

de dezoito a vinte e um anos, em cumprimento de medida socioeducativa de 

liberdade assistida e de prestação de serviços á comunidade, aplicada pela justiça 

da infância e da juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e 

suas famílias. 

Objetivos: 

- Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de 

medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 

Comunidade e sua inserção em outros serviços e programas sócios assistenciais e 

de politicas públicas setoriais; 

- Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à 

ruptura com a prática de ato infracional; 

- Estabelecer contratos com adolescentes a partir das possibilidades e limites do 

trabalho a ser desenvolvido e normas que regulam o período de cumprimento da 

medida socioeducativa; 

- Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão 

sobre as possibilidades de construção de autonomias; 

- Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional 

e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências; 

- Fortalecer a convivência familiar e comunitária. 

2.1.12.13 Eixos norteadores do trabalho social no CREAS. 

 

Considerando os princípios e as diretrizes da PNAS e conceitos e 

parâmetros do SUAS, alguns eixos devem nortear a organização e o 

desenvolvimento do trabalho social nos serviços do CREAS. Além do 

desenvolvimento das atividades no âmbito dos serviços ofertadas, tais eixos devem 
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consubstanciar, ainda o processo de implantação, organização e funcionamento da 

unidade. 

Todavia, cabe ao órgão gestor avaliar e planejar a oferta do serviço, bem 

como a necessidade de funcionamento do CREAS no período noturno, de acordo 

com a realidade e as demandas do território. 

2.1.12.14 Os Recursos Humanos do CREAS. 
 

Os recursos humanos constituem elemento fundamental para a efetividade 

do trabalho e para a qualidade dos serviços prestados pelo CREAS. A vinculação 

dos profissionais com a família/individuo constitui um dos principais elementos que 

qualificam a oferta do trabalho social especializado. 

A partir dos parâmetros previstos na NOB-RH/SUAS (2006) relativos à 

equipe de referência do CREAS, os recursos humanos de cada unidade devem ser 

dimensionados, considerando os serviços ofertados, a demanda por 

acompanhamento especializado e a capacidade de atendimento das equipes. 

Assim, a equipe de referência do CREAS, indicada na NOB-RH/SUAS (2006), 

deverá ser ampliada de acordo com a realidade do município/DF, considerando os 

índices de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, e a 

capacidade de atendimento de cada unidade. 

2.1.12.15 Equipe de funcionários do CREAS 

EQUIPE DO CREAS 

CARGO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

01 Diretor 35 horas 

03 Assistentes Sociais 30 horas 

02 Psicólogas 35 horas 

02 Profissionais de nível médio 20 horas 



83 
 

01 Pedagoga 40 horas 

02 Estagiárias de Serviço Social 30 horas 

01 Motorista 40 horas 

01 Auxiliar de Serviços Gerais 35 horas 

01 Recepcionista 40 horas 

 

2.1.12.16 Serviço de proteção e atendimentos especializado a famílias e indivíduos 

(PAEFI) no CREAS de Caçador 

 

O Serviço Proteção Especializada a Famílias e Indivíduos é um serviço de 

apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros 

em situação de ameaça ou violação de direitos, realizado no CREAS. Em Caçador, 

este serviço funciona de acordo com o fluxograma em anexo (1). O seu 

funcionamento se dá de acordo com o especificado no anexo (2). 

Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de 

direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e 

sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto 

de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal 

e social. 

O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, 

potencialidades, valores, crenças e identidades das famílias. O serviço articula-se 

com as atividades e atenções prestadas às famílias nos demais serviços sócio 

assistenciais, nas diversas políticas e com os demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos. Deve garantir atendimento imediato e providências 

necessárias para a inclusão da família e seus membros em serviço sócios 

assistenciais e/ou em programas de transferência de renda, de forma a qualificar a 

intervenção e restaurar o direito. 
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Usuários: Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por 

ocorrência de: 

- Violência física, psicológica e negligência; 

- Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; 

- Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou 

medida de proteção; 

- Tráfico de pessoas; 

- Situação de rua e mendicância; 

- Abandono; 

- Vivência de trabalho infantil; 

- Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; 

- Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões 

a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem 

de usufruir autonomia e bem estar; 

- Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de 

violação de direitos. 

Objetivos: 

- Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função 

protetiva; 

- Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços 

públicos conforme necessidades; 

- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia 

dos usuários; 

- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família; 

- Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos; 

- Prevenira reincidência de violações de direitos; 

TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; escuta; estudo 

social; diagnóstico socioeconômico; monitoramento e avaliação do serviço; 

orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de plano 

individual e/ou familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; atendimento 

psicossocial; orientação jurídico-social; referência e contrarreferência; informação, 

comunicação e defesa de direitos; apoio à família na sua função protetiva; acesso à 

documentação pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; 
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articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de 

outras políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais 

órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; mobilização para o exercício da 

cidadania; trabalho interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou prontuários; 

estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização e fortalecimento do 

convívio e de redes sociais de apoio. 

2.2 METODOLOGIA 

2.2.1 Análise e descrição do estágio de Serviço Social 

 

Neste capítulo apresentamos a descrição e análise do processo de estágio 

curricular obrigatório de Serviço Social, onde apontamos a concepção de Serviço 

Social e seus fundamentos históricos, teórico metodológico e ético politico, o plano 

de intervenção. 

O processo de intervenção de estágio curricular obrigatório de Serviço Social 

realizou-se na Secretaria Municipal de Assistência Social de Caçador, no CENTRO 

DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), em 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 

(PAEFI). 

O estudante de Serviço Social, no aprendizado da profissão, trabalha com 

inúmeras manifestações da “questão social”, tais como: falta de acesso à saúde, 

educação, moradia, lazer, trabalho, alcoolismo, conflitos familiares, violência. 

Basicamente, o estudante intervém com as pessoas que se encontram em 

vulnerabilidade social, por estarem fragilizadas em decorrência da violação de 

direitos. A violência, nas suas mais diversas facetas - violência estrutural, social, 

política, física, psicológica, sexual, negligência, abandono - se constitui como 

objeto de estudo e intervenção do profissional do Serviço Social. 

2.2.2 Concepção de Serviço Social e seus fundamentos  

 

 A partir da segunda metade do século XIX se inicia na Europa uma 

Assistência Social com um esboço de técnica e organização, mas ainda de forma 

caritativa e não profissional. 
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O Serviço Social também teve suas origens dentro da Igreja Católica e 

visava preparar a grande massa operária para a o capitalismo industrial, período 

este chamado de “conservador”. Dessa forma, o objetivo era preparar essa 

população para sistema sócio – econômico – político da época. 

O Serviço Social nasce no Brasil, na terceira década do século XX, em 

resposta à evolução do capitalismo, sob a influência europeia (em especial sob o 

influxo belga, francês e alemão), como fruto direto de vários setores particulares da 

burguesia fortemente respaldados pela Igreja Católica. 

 Nessa década, o Brasil vivia um processo incipiente de industrialização de 

importações, num contexto de capitalismo dependente e agroexportador. No 

período de 1930 a 1935, o governo brasileiro sofre pressões da classe 

trabalhadora, que é então controlada através da criação de organismos 

normatizadores e disciplinares das relações de trabalho, em especial através do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Em meio a pressões populares, reassume o governo Getúlio Vargas (1935), 

cuja opção pelo crescimento urbano – industrial fez emergir, na sua gênese 

capitalista, a “Questão Social”, que também decorre das pressões e dos 

questionamentos da sociedade da época, que passava por grandes 

transformações, no plano do conhecimento científico, sob a influência de Durkheim, 

Darwin, Marx, Freud e outros (PELLIZZER, 2008, p. 15). 

A primeira escola de Serviço Social no Brasil é datada de 1936 em São 

Paulo e foi coordenada por Albertina Ferreira Ramos e Maria Kiehl. Ambas eram 

sócias do Centro de Estudos de Ação Social vinculado a Igreja Católica. Neste 

centro eram organizados cursos de qualificação para organizações leigas no 

catolicismo, adequando política e ideologicamente a classe operária.  

Nesta perspectiva surge então o Serviço Social como um departamento da 

Ação Social. O Serviço Social, nascido por influência direta da Igreja Católica, em 

âmbito de formação, prática e discurso de seus agentes, tinha como suporte 

filosófico o Neotomismo. Em sua primeira fase, intervém no aparecimento da 

“Questão Social”, produzida pela relação de trabalho em moldes capitalistas, com o 

surgimento do trabalho livre profundamente marcado pela escravidão, seu passado 

recente.  
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Momento em que “a força do trabalho é tornada mercadoria”, e o proprietário 

do capital não mais é um senhor em particular, mas há uma “classe de capitalistas” 

que capitalizam em torno da mais valia do trabalho operário, que o troca pelo 

salário para sustento de si e de sua família. A exploração a que é submetido o 

operariado aparece para o restante da sociedade burguesa como uma ameaça a 

seus mais sagrados valores (...). Impõe a partir daí, a “necessidade de controle 

social” da exploração da força de trabalho e o surgimento de uma regulação 

jurídica do mercado de trabalho através do Estado (PELLIZZER, 2008, p. 17). 

Dessa forma, as leis sociais marcam, 

“deslocamento da questão social de ser apenas a contradição entre 
abençoados e desabençoados pela fortuna, pobres e ricos, ou entre 
dominantes e dominados, para constituir-se, essencialmente, na 
contradição antagônica entre burguesia e proletariado, 
independentemente do pleno amadurecimento das condições necessárias 
à sua superação” (IAMAMOTO; CARVALHO, 1988, p.129). 

 
Então, segundo Iamamoto e Carvalho (1988, p. 129), se “as Leis Sociais 

são, em última instância, resultantes da pressão do proletariado pelo 

reconhecimento de sua cidadania social, o Serviço Social origina-se numa 

demanda diametralmente oposta.” 

No decorrer da história muitos fatos marcantes e significativos ocorreram e 

foram responsáveis por mudanças relevantes no Serviço Social. 

A partir dos anos 1980 o Serviço Social continuou enfrentando lutas para 

quebrar paradigmas de compreensão da sociedade, discutindo questões políticas – 

teóricas. 

Nos anos 1990 essas questões perderam força com o fim da Guerra Fria 

(dissolução da bipolarização do mundo) e como o enfraquecimento das forças 

progressistas e as críticas ao modelo neoliberal. Entretanto, em contrapartida, 

aumenta a luta pela defesa dos direitos humanos. Começa a tomar dimensões 

gigantescas no mundo e no Brasil especialmente questões sociais e que ferem os 

direitos a cidadania, moral e ética. 

“O objeto do Serviço Social, de uma perspectiva histórica, passa para a 

discussão das relações de poder e saber, aprofundando o olhar crítico do contexto 

em mudança” (PELLIZZER, 2008, p. 28). 

O Serviço Social é uma profissão de caráter sociopolítico, crítico e 

interventivo, que se utiliza de instrumental científico multidisciplinar das Ciências 
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Humanas e Sociais para análise e intervenção nas diversas refrações da “questão 

social”. Isto é, no conjunto de desigualdades que se originam do antagonismo entre 

a socialização da produção e a apropriação privada dos frutos do trabalho. 

Assistentes sociais se inserem nas mais diversas áreas: saúde, previdência, 

educação, habitação, lazer, assistência social, justiça etc.  

Com papel de planejar, gerenciar, administrar, executar e assessorar 

políticas, programas e serviços sociais, atua nas relações entre os seres humanos 

no cotidiano da vida social, por meio de uma ação global de cunho socioeducativo 

e de prestação de serviços. 

É uma das poucas profissões que possui um projeto profissional coletivo e 

hegemônico, denominado projeto ético-político, que foi construído pela categoria a 

partir das décadas de 1970 e 1980. Ele expressa o compromisso da categoria com 

a construção de uma nova ordem societária. Mais justa e democrática e 

garantidora de direitos universais. Tal projeto tem seus contornos claramente 

expressos na Lei 8662/93, no código de Ética Profissional de 1993 e nas Diretrizes 

Curriculares. 

 O curso superior de Serviço Social foi oficializado no país pela lei nº 1889 

de 1953. Em 27 de agosto de 1957, a Lei 3252, juntamente com o Decreto 994 de 

15 de maio de 1962, regulamentou a profissão. 

Em virtude das mudanças ocorridas na sociedade e no seio da categoria, um 

novo aparato jurídico se fez necessário para expressar os avanços da profissão e o 

rompimento com a perspectiva conservadora. Hoje, a profissão encontra-se 

regulamentada pela Lei 8662, de 7 de junho de 1993 que legitima o Conselho 

Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais. Em seus artigos 4º e 5º, 

respectivamente, a lei define competência e atribuições privativas da assistente 

social. 

 É no final da década de 1990 que a “questão social” passa a ser objeto do 

Serviço Social, já que com o embasamento teórico crítico, a categoria passa a 

analisar a sociedade a partir de uma totalidade estrutural e não de forma 

individualizada.  

Anteriormente ao reconhecimento da “questão social” como objeto do 

Serviço Social, o mesmo tinha como justificativa a incapacidade individual e não as 

determinações sociais, ou seja, se o indivíduo ou grupo não conseguia emprego, 
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ou estava vivendo em situação de miséria, era por ele não ser capaz de conseguir 

uma vida melhor e não pelo desemprego e por outras situações que levam a 

vulnerabilidade social.  

 Iamamoto (1997, p.14), aponta que: 

“Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais 
variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as 
experimentam no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na 
assistência social pública, etc. Questão social que sendo desigualdade é 
também rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e 
a ela resistem, se opõem. É nesta tensão entre produção da desigualdade 
e produção da rebeldia e da resistência, que trabalham os assistentes 
sociais, situados nesse terreno movido por interesses sociais distintos, aos 
quais não é possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em 
sociedade. [...] a questão social, cujas múltiplas expressões são o objeto 
do trabalho cotidiano do assistente social.” 

 

Portanto, podemos considerar que o assistente social trabalha diretamente 

nas expressões da “questão social”, que são as mazelas deixadas pelo sistema 

econômico vigente.  

Como toda categoria arrancada do real, nós não vemos a questão social, 

vemos suas expressões, assim como: o pauperismo, a fome, a miséria, o 

desemprego, o exercito de reserva, o analfabetismo, a violência, a favelização, etc.

 Historicamente, o Serviço Social institui-se como profissão que atua no 

enfrentamento das desigualdades sociais. O Serviço Social tem desenvolvido sua 

prática profissional no enfrentamento às expressões da “questão social” enquanto 

profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, ao mesmo tempo em que, 

ganham escopo na sociedade brasileira a lógica neodesenvolvimentista e suas 

“novas” formas de enfrentamento à “questão social”.  

Segundo Iamamoto & Carvalho (2011, p. 83-84), a questão social pode ser 

entendida como: 

“A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político 
da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, 
da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir 
outros tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão.” 

 

À medida que a “questão social” – fruto das contradições do modo capitalista 

de produção – tornou-se um fenômeno evidente na sociedade brasileira não 

podendo mais ser enfrentada pela caridade da Igreja, o Estado passa a interferir no 
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modo como a “questão social” era tratada com políticas de proteção social e a 

demandar profissionais habilitados para amenizar as sequelas da questão social. 

“O Serviço Social é então requisitado a uma ação profissional mais técnica 
desvinculando-se da dependência das ações apostolares. “Este traço da 
busca do rompimento da dependência, marca a trajetória da profissão e 
lhe confere uma face de compromisso com a justiça e a liberdade” 
(SPOSATI et al., 2010, p. 44). 

 
 Ao longo da evolução histórica da sociedade brasileira, o Serviço Social vai 

adquirindo maior compreensão e reflexão crítica de seu fazer profissional, 

apreendendo de forma mais consolidada a “questão social”, a partir do 

entendimento de Iamamoto & Carvalho (2011), já citado anteriormente. Sua 

trajetória profissional enveredou por caminhos que plasmaram no rompimento com 

o conservadorismo profissional. O próprio fundamento sócio históricos do Serviço 

Social atestam que não há como desvincular estes três elementos: a história da 

profissão, a questão social e a história social, econômica e política brasileira.  

Dessa forma, a “questão social” constitui-se como um elemento fundamental 

para compreensão do papel da profissão nesta sociabilidade burguesa. Nos termos 

de Iamamoto (2011), estabelece-se como o objeto de trabalho do Serviço Social, 

pois suas múltiplas expressões são alicerce para o trabalho do assistente social na 

apreensão dos processos sociais experimentados pelos sujeitos e assim, base de 

fundação da profissão como especialização do trabalho através da prestação de 

serviços socioassistenciais. 

Vivemos em tempos de flexibilização e precarização do trabalho, onde as 

expressões da “questão social” passam por um momento de naturalização que, ora 

focalizam o seu enfrentamento no “combate à pobreza”, ora focalizam seu 

enfrentamento no “combate à violência” 

Desse modo, Iamamoto (2011, p. 28) aponta que: 

“[...] decifrar as novas mediações por meio das quais se expressa a 
questão social, hoje, é de fundamental importância para o Serviço Social 
em uma dupla perspectiva: para que se possa tanto apreender as várias 
expressões que assumem, na atualidade, as desigualdades sociais – sua 
produção e reprodução ampliada – quanto projetar e forjar formas de 
resistência e de defesa da vida.” 

 

O projeto ético-político profissional trata de uma projeção coletiva que 

envolve sujeitos individuais e coletivos. Isto porque, na vida social, existem projetos 

individuais, coletivos e societários, como observa Netto (1999, p. 95): 
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“Os projetos profissionais apresentam a autoimagem da profissão, elegem 
os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus 
objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, institucionais e 
práticos) para o seu exercício prescrevem normas para o comportamento 
dos profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com os 
usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as 
organizações e instituições sociais, privadas e públicas (entre estas 
também, e destacadamente, o Estado, ao qual coube, historicamente o 
reconhecimento dos estatutos profissionais).  “ 

 

Para falarmos do projeto ético-político do Serviço Social, pressupõe 

compreendermos os projetos societários, os quais estabelecem mediações com as 

profissões na medida em que ambos têm estratégias relacionadas ao atendimento 

das necessidades sociais com direções ético-políticas determinadas, tanto 

conservadores como transformadores.  

Os conservadores servem para afirmar a ordem social vigente, já os 

transformadores têm suas táticas e estratégias vinculadas à transformação da 

ordem social capitalista.  

Nesse contexto, o projeto ético-político está vinculado a projetos sociais 

transformadores, que tem em sua raiz a perspectiva histórico-crítica, que desde a 

intenção de ruptura, manifesta no Congresso da Virada, em 1979, comprometido  

com as lutas democráticas e emancipatórias, vem pautando a hegemonia do 

Serviço Social brasileiro.  

 Braz (2001) identifica três elementos ou dimensões que dão materialidade a 

esse projeto. Primeiro, o que o referido autor chama de dimensão teórica, 

envolvendo a produção do conhecimento no Serviço Social de tradição na teoria 

marxista; uma dimensão jurídico-política, que se configura no âmbito dos 

construtos legais da profissão, em sua lei de regulamentação da profissão, o 

Código de Ética de 1982 e sua revisão em 1983, bem como as legislações sociais 

conquistadas pela sociedade brasileira após a Constituição de 1988; a dimensão 

político-organizativa da categoria que se renovará ao longo dos anos 1980 e 1990, 

a ABEPSS, o conjunto CFESS/CRESS e o movimento estudantil, com a ENESSO 

(Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social).  

Na reflexão do termo ético-político profissional muitas são as interpretações 

advindas de posturas políticas distintas. Destacamos a contribuição de Ramos 

(2002, p. 92) que, fundamentada na perspectiva Gramsciana, analisa essa 

denominação:  
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“ [...] a denominação ético-político, presente no projeto profissional, não se 
fundamenta em uma visão mecanicista, como se o projeto tivesse 
condições para ocupar o lugar de um projeto societário. O termo projeto 
ético-político profissional expressa a existência neste projeto coletivo, de 
uma nítida dimensão ética, na medida em que evoca os profissionais de 
Serviço Social para refletirem sobre os valores e desvalores que orientam 
suas ações. Ao fazer isto, este projeto vincula-se à defesa de 
determinados valores e princípios éticos identificados com a busca da 
emancipação humana.” 

 

Assim, o projeto ético-político profissional vincula-se ao projeto de 

transformação societária que confere ao trabalho profissional uma dimensão 

política, pois, ao atuarmos no movimento contraditório das classes sociais, 

acabamos por imprimir uma direção social às nossas ações profissionais que 

favorecem a um ou outro projeto societário.  

No caso do Serviço Social, em particular, para falar sobre ética e a sua 

recomendação para o exercício profissional formalizada em um Código de Ética, 

deve-se levar indispensavelmente da profissão, juntamente com os seus objetivos 

e funções, daí a sua particularidade.  

A elaboração do Código de Ética de 1993 é visto como a preservação 

dessas conquistas políticas, expressas no Código anterior, e o seu aprimoramento.  

Não se pode esquecer um fato importante que foi a Constituição de 1988, 

marcando uma importante alteração na sociedade brasileira, tendo como foco 

principal a democratização do país. Esse ocorrido somado ao amadurecimento do 

projeto profissional que vinha sendo construído, vinculado ao compromisso com os 

interesses históricos da massa da população trabalhadora, exigia uma melhor 

explicitação do sentido imanente do Código de 1986. E também considerando a 

necessidade de criação de novos valores éticos, fundamentados na definição mais 

abrangente, de compromisso com os usuários, com base na liberdade, democracia, 

cidadania, justiça e igualdade social.   

O código de ética tem como princípios os seguintes: 

1. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 

demandas políticas a ela inerentes- autonomia, emancipação e plena 

expansão dos indivíduos sociais. 

2.  Defesa intransigente dos Direitos Humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo. 
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3. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial 

de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e 

políticos das classes trabalhadoras. 

4. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida. 

5. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sócias, bem como sua gestão democrática. 

6. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 

incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 

discriminados e à discussão das diferenças. 

7. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 

democráticas existentes e suas expressões teóricas e compromisso com o 

constante aprimoramento intelectual. 

8. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 

construção de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de 

classe, etnia e gênero. 

9. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 

partilhem dos princípios deste código e com a luta geral dos trabalhadores. 

10. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e 

com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 

profissional. 

11. Exercício do serviço social sem ser discriminado, nem discriminar, por 

questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 

opção sexual, idade e condição física. 

 Os profissionais do Serviço Social além de contar com o Código de Ética 

para apoiar teoricamente e regulamentar de suas ações, recebe o respaldo e 

segurança na atuação de uma lei, é a lei que regulamenta a profissão de Serviço 

Social (Lei 8662, de 7 de Junho de 1993, que dispõe sobre a profissão e dá outras 

providências), buscando amparo legal em suas intervenções, esta produz na 

profissão um caráter profissional de oficialidade. A lei esta contida de 
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especificidades de que vem legitimar o assistente social como agente de serviço 

social. Produzindo o diferencial o torna indispensável “com atribuições privativas” 

(ITAMAR FRANCO, 1993: p.1) não podendo ser substituído por nenhum outro 

profissional em nenhum momento. 

Tornando a profissão regulamentada por força de lei os Assistentes Sociais 

têm obrigações com a atuação e devem prover a manutenção e o cumprimento das 

leis sociais e defender a garantia o direito social. Para tanto, deve observar seus 

direitos e deveres contidos nas leis da profissão e acordo com a lei 8662/93, que 

regulamenta a profissão de Serviço Social, em seu artigo 4º, constituem 

competências do assistente social, vale destacar algumas a serem comentadas: 

No texto abaixo vem prever uma aproximação com o poder público, um perfil 

de planejador de soluções que promovem envolvimento político e fiscalizador até 

mesmo das políticas publicas, que demanda o controle social: 

“I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a 
órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares; 
 II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da 
sociedade civil;” 
 

 Pensando numa busca por possibilidade de atuação os itens abaixo 

demonstram que nem sempre a atuação necessariamente deva estar atrelada a 

um emprego, que temos outros campos como profissão liberal e estamos 

capacitados e amparados na lei (ITAMAR FRANCO, 1993), para: 

“VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às 
matérias relacionadas no inciso II deste artigo; IX - prestar assessoria e 
apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, 
no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da 
coletividade; X - planejamento, organização e administração de Serviços 
Sociais e de Unidade de Serviço Social;” 
 

 Passando para o artigo 5º da lei (ITAMAR FRANCO, 1993: p.1 - 2) que traz 

a especificidade da profissão, os incisos l, ll, lll e lV – externam atividades que 

constam das competências, que vistas por estes prisma é encontrado em outra 

profissão, no entanto, na área do Serviço Social, por exemplo, na assistência 

social, instituição de ação social, órgão ou empresas que atuam no Serviço Social 

tem obrigatoriamente que compor seu quadro técnico um profissional da área por 

estas atribuições que somente o assistente social pode executar. 
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“I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos [...] II - planejar, organizar e 
administrar programas e projetos em Unidade [..].; III - assessoria e 
consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades, [...] IV - realizar vistorias, perícias técnicas, 
laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço 
Social 16; (ITAMAR FRANCO, 1993)” 

 
 Do inciso V ao X, são atividades que na academia é evidente a necessidade 

de professores com a formação na área, ficando para os profissionais que fizeram 

a opção por uma carreira acadêmica, sendo esta mais um campo de trabalho ao 

profissional ou acadêmico de serviço social vislumbrar em sua futura carreira. 

“V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação 
como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos 
próprios e adquiridos em curso de formação regular; VI - treinamento, 
avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social; VII - dirigir e 
coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e 
pós-graduação; VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de 
estudo e de pesquisa em Serviço Social; IX - elaborar provas, presidir e 
compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras 
formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos 
conhecimentos inerentes ao Serviço Social; X - coordenar seminários, 
encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço 
Social;” 

 

 E para finalizar dos Xl aos Xlll, traz uma demanda encontrada no conselho 

da profissão, onde o assistente social é o publico alvo no trabalho de outros 

profissionais da categoria. E tem a possibilidade de compor este quadro, com uma 

militância, lutando pelos direitos dos colegas. 

“XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e 
Regionais; XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades 
públicas ou privadas; XIII - ocupar cargos e funções de direção e 
fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas 
da categoria profissional.” 

  

Pode-se afirmar que o Serviço Social tem hoje, três dimensões que não 

podem ser separadas: 

Dimensão  Ético-Política:  A dimensão ético-política  nem sempre esteve 

visível na pratica profissional. Tal debate tem início no período de 1979 á 1985, 

momento que acontece  o movimento de Renovação do serviço social na direção 

da ruptura. O debate tem dois sentidos: negação do caráter “apolítico” e “neutro” e 

afirmação do compromisso com as classes subalternas, criticando o 

conservadorismo .Nos primeiros momentos, a discussão sobre a dimensão ético – 

política  provocou alguns equívocos  na interpretação, que se refletiram na 
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intervenção. Logo, o assistente social não pode ser neutro, ela deve se posicionar 

politicamente diante da realidade, para intervir nela, e assim ter consciência de qual 

é a direção a ser seguida. Vale mencionar que o conhecimento do código de ética 

profissional é fundamental para tal atuação. 

 Dimensão  Teórica- Metodológica: O profissional tem que estar por dentro 

da realidade e das demandas dos seus usuários, mas através de estudos mais 

abrangentes, segundo seu contexto histórico, com embasamentos teóricos, fugindo 

do senso comum e das aparências, criando formas efetivas de transformar a 

realidade desse usuário, mas respeitando suas especificidades. 

 Dimensão Técnico Operativa : Segundo o Toniolo , debruçado em autores 

como (Carvalho e Iamamoto, 2005)   e Netto (2005), o Serviço social surge na 

historia como uma profissão interventiva, que visa promover  mudanças  no 

cotidiano da vida social das populações atendidas, tornando assim a visão 

prática(técnico – operativa), objeto de estudo da profissão. 

 A competência técnica – operativa tem por objetivo conhecer e apropriar se 

do conjunto de habilidades técnicas para atendimento da população usuária e 

exigências das instituições contratantes (Estado, empresas privadas, ONG e etc.) 

que conhecedor da realidade social e institucional irá garantir uma boa qualidade 

do serviço no qual atuará como um mediador de tensões, pois a todo o momento 

lhe é imposto demandas de formas contraditórias, provenientes dos empregadores 

x trabalhadores. 

Para o autor articular as três dimensões já descritas por (Carvalho e 

Iamamoto, 2005) não é uma tarefa fácil necessita de uma articulação entre a teoria 

e a prática, que vai da investigação até a execução da prática.  Para Toniolo a 

profissão do Assistente Social ocupa um lugar privilegiado no mercado, por ser um 

profissional apto á enxergar a realidade social de forma clara sem mascaras e isso 

faz com que este diversifique as possibilidades de intervenção. Mas ressalta que o 

processo de conhecimento não se encerra no âmbito acadêmico, mas tem que ser 

prolongado e utilizado na cotidianidade profissional. 
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2.2.3 Projeto de Intervenção Institucional 

 

Nossa intervenção de estágio curricular obrigatório de Serviço Social se deu 

na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, na unidade pública 

estatal Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), no 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

Desenvolvendo serviços de média complexidade, estes são ofertados de 

forma continuada com finalidade de assegurar atendimento especializado para 

apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros 

em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e 

orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 

fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, fortalecendo a função 

protetiva das famílias diante de um conjunto de condições que as deixam 

vulneráveis. 

O serviço deve ofertar atendimento imediato para a retirada de crianças e 

adolescentes da situação de trabalho infantil e tomar providências necessárias para 

a inclusão de crianças e suas famílias nos serviços sócios assistenciais e 

programas de transferências de renda. 

O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, 

potencialidades, valores, crenças e identidades das famílias. O serviço articula-se 

com as atividades e atenções prestadas as famílias nos demais serviços sócio 

assistenciais, nas diversas politicas publicas e com os demais órgãos do sistema 

de garantia de direitos. 

O CREAS do Município de Caçador oferta três serviços: 

- (PAEFI) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos. 

- Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas 

e suas Famílias. 

- Proteção Social a adolescentes em Comprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC). 

O serviço tem por finalidade prover atenção sócio assistencial e 

acompanhamento a adolescentes e jovens em comprimento de medidas 
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socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir para 

o acesso a direito e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos 

adolescentes e jovens. Para oferta do serviço faz-se necessário à observância da 

responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações 

devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas especificas 

para o cumprimento da medida. 

Na sua operacionalização é necessária a elaboração do Plano Individual de 

Atendimentos (PIA) com a participação dos adolescentes e da família, devendo 

conter os objetivos e metas a serem alcançados durante o cumprimento da medida, 

perspectivas de vida futura, dentre outros aspectos a serem acrescidos, de acordo 

com as necessidades e interesses do adolescente. 

O acompanhamento social ao adolescente deve ser realizado de forma 

sistemática, com frequência mínima semanal que garanta o acompanhamento 

contínuo e possibilite-o desenvolvimento do PIA. 

       No acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade o 

serviço deverá identificar no município os locais para a prestação de serviços, a 

exemplo de: entidades sociais, programas comunitários, hospitais, escolas e outros 

governamentais. A prestação dos serviços deverá se configurar em tarefas 

gratuitas e de interesse geral, com jornada máxima de oito horas semanais, sem 

prejuízo da escola ou do trabalho, no caso de adolescentes maiores de dezesseis 

anos ou na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos. A inserção do 

adolescente em qualquer dessas alternativas deve ser compatível com suas 

aptidões e favorecedora de seu desenvolvimento pessoal e social. 

       São usuários, adolescentes de doze a dezoito anos incompletos, ou jovens de 

dezoito a vinte e um anos, em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade 

assistida e de prestação de serviços á comunidade, aplicada pela justiça da 

infância e da juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e 

suas famílias. 

Objetivos: 

-Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de 

medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 

Comunidade e sua inserção em outros serviços e programas sócios assistenciais e 

de políticas públicas setoriais; 
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-Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à 

ruptura com a prática de ato infracional; 

-Estabelecer contratos com adolescentes a partir das possibilidades e limites do 

trabalho a ser desenvolvido e normas que regulam o período de cumprimento da 

medida socioeducativa; 

-Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão 

sobre as possibilidades de construção de autonomias; 

-Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional e 

cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências; 

-Fortalecer a convivência familiar e comunitária. 

Nesta unidade é desenvolvido o Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). É um serviço de apoio, orientação e 

acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de 

ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas 

para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos 

familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das 

famílias diante do conjunto de condições que as deixam vulneráveis e/ou as 

submetem a situações de risco pessoal e social. 

O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, 

potencialidades, valores, crenças e identidades das famílias. O serviço articula-se 

com as atividades e atenções prestadas às famílias nos demais serviços sócio 

assistenciais, nas diversas políticas e com os demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos. Deve garantir atendimento imediato e providências 

necessárias para a inclusão da família e seus membros em serviço sócios 

assistenciais e/ou em programas de transferência de renda, de forma a qualificar a 

intervenção e restaurar o direito. 

Usuários: Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência 

de: 

-Violência física, psicológica e negligência; 

-Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; 

-Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou 

medida de proteção; 

-Tráfico de pessoas; 
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-Situação de rua e mendicância; 

-Abandono; 

-Vivência de trabalho infantil; 

-Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; 

-Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a 

situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de 

usufruir autonomia e bem estar; 

-Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de 

violação de direitos; 

Objetivos: 

-Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função 

protetiva; 

-Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços 

públicos conforme necessidades; 

-Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia 

dos usuários; 

-Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família; 

-Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos; 

-Prevenir a reincidência de violações de direitos. 

2.2.4 Projeto Acadêmico 

 

Para desenvolvermos o estágio curricular obrigatório de Serviço Social 

elaboramos o Plano de Estágio para orientar nossa intervenção, com os seguintes 

elementos orientadores de nossa intervenção: 

Objetivos: 

- Fortalecer a função protetiva da família; 

- Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos 

serviços públicos, conforme necessidades;  

- Detectar necessidades e promover a indicação do acesso dos usuários a 

benefícios e programas de transferência de renda;  
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- Conhecer as dificuldades cotidianas das famílias para dar-lhes 

sustentabilidade, de modo que consigam superar momentos críticos e experiências 

de insegurança social; 

 - Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de 

autonomia dos usuários;  

- Contribuir para romper com padrões violadores no interior da família;  

- Contribuir para a reparação de danos e de direitos violados;  

- Prevenir a reincidência de violações. 

 Ações: 

- Intervenção individual; 

-Encaminhamentos; 

-Visita Domiciliar; 

-Entrevista; 

-Pesquisa; 

-Orientação Familiar; 

-Acompanhamento. 

 

Instrumental técnico operativo: 

 A realidade social é complexa, heterogênea e os impactos de qualquer 

intervenção dependem de fatores que são externos a quem quer seja inclusive ao 

Serviço Social. 

Em outras palavras, os instrumentos e técnicas de intervenção não podem 

ser mais importantes que os objetivos da ação profissional. Se partirmos do 

pressuposto que cabe ao profissional apenas ter habilidade técnica de manusear 

um instrumento de trabalho, Assistente Social perdera a dimensão do por que ele 

esta utilizando determinado instrumento. Sua pratica se torna mecânica, repetitiva, 

burocrática. 

Assim, pensar a instrumentalidade do Serviço Social é pensar para além da 

“especificidade” da profissão: é pensar que são infinitas as possibilidades de 

intervenção profissional, e que isso requer, nas palavras de Iamamoto (2004), 

”tomar um banho de realidade”. 
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Observação participante: 

 

        Trata-se de uma observação participante. O assistente social, além de 

observar, interage com outro e participa ativamente do processo de observação. 

 

 

Entrevista individual e grupal: 

 

Entrevistar é mais do que apenas “conversar”: requer um rigoroso 

conhecimento teórico-metodológico (Silva 1995), a fim de possibilitar um 

planejamento serio da entrevista, bem como a busca por alcançar os objetivos 

estabelecidos para sua realização. 

 

Dinâmica de grupo: 

É uma técnica que utiliza jogos, brincadeiras, simulações de determinadas 

situações, com vistas a permitir que os membros do grupo produzam uma reflexão 

acerca de uma temática definida. No caso do Serviço Social, uma temática que 

tenha relação com o objeto de sua intervenção, as diferentes expressões da 

“questão social”. 

 

Reunião: 

        Assim com a dinâmica de grupo as reuniões são espaços coletivos. 

São encontros grupais, que tem como objetivo estabelecer alguma espécie de 

reflexão sobre determinado tema. Mas, sobretudo, uma reunião tem como objetivo 

a tomada de uma decisão sobre algum assunto. 

 

Mobilização de comunidades: 

Trabalhar em comunidade significa compreende-la dentro de um contexto 

econômico, social, política e cultural de uma sociedade dividida em classes sociais 

– e que ela não esta descolada da totalidade da realidade social. Significa criar 

estratégias para mobilizar e envolver os membros de uma população. 
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Visita domiciliar: 

Trata-se de um instrumento que tem como principal objetivo conhecer as 

condições e modos de vida da população usuária em sua realidade cotidiana, ou 

seja, no local onde ela estabelece suas relações do dia a dia: em seu domicílio. 

          

Acompanhamento Social: 

Conceito: É um procedimento técnico de caráter continuado, e por período 

de tempo determinado, no qual é necessário que haja vínculo entre o usuário e o 

profissional. 

Finalidade: O acompanhamento sócio familiar é feito quando detectado na 

entrevista a necessidade de se fazer encaminhamentos diversificados. 

  

 Entrevistas: 

Conceito: Técnica utilizada pelos profissionais do Serviço Social junto aos 

usuários para levantamento e registro de informações. Esta técnica visa compor a 

história de vida, definir procedimentos metodológicos, e colaborar no diagnóstico 

social. A entrevista é um instrumento de trabalho do assistente social, e através 

dela é possível produzir confrontos de conhecimentos e objetivos a serem 

alcançados. É na entrevista que uma ou mais pessoas podem estabelecer uma 

relação profissional, quanto quem entrevista e o que é entrevistado saem 

transformados através do intercâmbio de informações (LEWGOY, 2007). 

Finalidade: A entrevista tem objetivo em colher informações sobre o usuário. 

Relatórios: 

Conceito: É um documento de registro de informações, observações, 

pesquisas, investigações, fatos, e que varia de acordo com o assunto e as 

finalidades. 

Finalidade: Os relatórios são bastante utilizados na prática profissional do 

assistente social por que serve como registro importante capaz de subsidiar 

decisões. 
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 Encaminhamentos:  

Conceito: É um procedimento de articulação da necessidade do usuário com 

a oferta de serviços oferecidos, sendo que os encaminhamentos devem ser sempre 

formais, seja para a rede socioassistencial, seja para outras políticas. Quando 

necessário, deve ser procedido de contato com o serviço de destino para contribuir 

com a efetivação do encaminhamento e sucedido de contato para o retorno da 

informação. 

Finalidade: Os encaminhamentos são peça fundamental para que o trabalho 

do assistente social seja efetivado, por exemplo, se o programa está relacionado à 

inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, é necessário articular 

vagas nas empresas privadas ou instituições governamentais e não 

governamentais. Além de incluir no mercado de trabalho, o assistente social deverá 

também proporcionar aos usuários do programa, cursos de capacitação 

profissional, neste caso a articulação através das redes se faz imprescindível. 

 Fichas de Cadastro:  

Conceito: É um instrumento de registro de informação destinado a receber 

informes, a fim de armazenar e transmitir informações sobre o usuário. As fichas de 

cadastro servem para transformar dados em informações. 

Finalidade: A ficha de Cadastro serve como fonte para agrupamento de 

dados e informações sobre o usuário do programa, por exemplo. A ficha de 

cadastro é composta de informações diversas desde dados pessoais, endereço, 

documentação, parecer técnico. 

 

2.2.5 Caracterização dos sujeitos sociais da prática de estágio 

 

Considerando nossa participação no acompanhamento familiar de todas as 

famílias juntamente com a supervisora de campo, descreveremos um pouco sobre 

família e suas vulnerabilidades. 

A família como grupo social importante na defesa dos membros vulneráveis, 

tem ou deveria ter a responsabilidade de proteção à criança, ao adolescente, ao 
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idoso e a pessoa com deficiência, estes devem ou deveriam ser protegidos de 

qualquer tipo de violência externa. 

Entende-se como violência um fenômeno social onde Quaglia, Marques e 

Pedebos apud Ferrari (2002). “sempre está associada a uma forma de 

manifestação de relações de poder e dominação de um sujeito sobre o outro...” e 

que se manifestar das diversas formas sendo pela força (agressão física), 

psicológica, negligencia, sexual etc.  

Quando a violência acontece no seio familiar esta violência passa ser 

conceituada como violência intrafamiliar onde “toda ação ou omissão que 

prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito 

ao pleno desenvolvimento de um membro da família. (Day. et al ., 2003, p.10). 

A violência intrafamiliar ocorre em todas as classes sociais, porém as 

classes que mais utilizam os serviços nos centros de Assistência Social e órgãos 

de defesa de direitos são as classes menos favorecidas (vulnerável social e 

pessoal), resultantes de um processo histórico desigual socialmente deixando a 

família frágil a ponto de não ter subsídio para proteção dos membros da família 

(Pedersen e Grossi, 2011, p.27-30).  

A violência contra crianças e adolescentes intrafamiliar pode ocorrer de 

forma física, psicológica, negligencia, sexual. Qualquer das formas torna-se uma 

violência infanto-juvenil que se caracteriza em: 

“ implica, de um lado, transgressão do poder de proteção do adulto e, de 
outro, coisificação da infância, isto é, negação do direito que Crianças e 
Adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição 
peculiar de desenvolvimento”.( GUERRA,1998,p.32)  

 

A condição de sujeitos em condições de desenvolvimento ainda é recente no 

Brasil só teve reconhecimento com a Constituição Federal de 1988 e com a 

implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei 8.069/90). A violência 

intrafamiliar pode ser considerada uma das violências mais frequentes devido à 

relação de poder entre o adulto e a criança ou adolescentes, entre pais e filhos, 

padrastos e enteado (a)s etc. (Pederson e Grossi, 2011, p.26).  

A relação de poder implica em o genitor da criança ou do adolescente ser 

mais velho (idade) ou adulto e este ter o poder de força usando isso a ponto de 

cometer agressão física para punir, disciplinar ou até mesmo cometer homicídio. 
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O serviço de acompanhamento ao indivíduo e a família é o Serviço de 

Proteção a Indivíduos e a Famílias (PAEFI) fará o acompanhamento continuo do 

caso relatado de ameaça ou violação de direito.  

Conforme a definição expressa na Lei nº 12.435/2011:  

O PAEFI integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação 
e acompanhamento a famílias e a indivíduos em situação de ameaça ou 
violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as 
diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de direitos. ART 24º-B  

 

O PAEFI- Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos, realiza o acompanhamento de indivíduos e famílias que tiveram seus 

direitos ameaçados ou violados, nesse acompanhamento a equipe multidisciplinar 

CREAS trabalha em conjunto com o indivíduo e sua respectiva família na 

recuperação da dignidade e dos direitos que de alguma foram tolhidos. 

A família como primeiro meio social do ser humano passou e passa por 

diversas modificações sociais e cultural é um processo dinâmico que exige o 

conhecimento especifico para cada caso (família). Os conflitos familiares existem 

em todas as classes sociais, mas o que parece ser mais visível aos órgãos 

públicos são os conflitos de família das classes menos favorecidas (em 

vulnerabilidade social), a violência é um dos tipos de conflitos que mais permeiam 

entre as famílias que procuram os órgãos para fazer denúncia ou ter 

acompanhamento especializado e contínuo como no caso das demandas do 

CREAS.  

Os conflitos internos nas famílias como a violência tem-se em consideração 

a diversos fatores sejam eles internos (autoritarismo de pais, maridos para com 

filhos e esposas ) ou externos desigualdade social (vulnerabilidade social ) que 

podem contribuir para atos de violências contra criança, adolescente, mulher, 

idoso, pessoas com deficiência etc. 

2.2.5 Perfil das famílias das crianças e adolescentes em acompanhamento no 
CREAS/PAEFI /Caçador 

 

Durante o estágio curricular obrigatório de serviço social realizamos uma 

pesquisa para estabelecer o perfil das famílias das crianças e adolescentes em 

acompanhamento no CREAS/PAEFI de Caçador. Os dados foram compilados, com 
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autorização da diretora do CREAS. Os dados foram obtidos dos relatórios mensais 

de atendimento, sendo realizado busca e tratamento estatístico dos mesmos, que 

passamos abaixo relacionar. 

 

GRÁFICO 06 - Volume de famílias em acompanhamento pelo PAEFI 

 

Fonte: Relatório Mensal de Atendimento do CREAS-RMA-2016 

De janeiro a junho de 2016 foram atendidas duzentas e oitenta e cinco 

famílias no serviço PAEFI, no município de Caçador. O gráfico acima revela que 

foram sessenta e oito famílias inseridas em acompanhamento durante os meses de 

referência de janeiro a junho. 

No mês de Janeiro quarenta e nove famílias foram atendidas, em fevereiro 

quarenta e uma, em março cinquenta e uma, em abril cinquenta, em maio quarenta 

e oito e em junho quarenta e seis, totalizando as duzentas e oitenta e cinco famílias 

atendidas no CREAS/PAEFI neste período. 

As famílias inseridas no acompanhamento PAEFI nos meses de referência 

foram: em janeiro cinco famílias, em fevereiro dezenove famílias, em março onze 

famílias, em abril sete famílias, em maio onze famílias e em junho quinze famílias, 

totalizando sessenta e oito famílias inseridas no acompanhamento CREAS/PAEFI 

neste período. Revela-se o expressivo número de famílias que tiveram seus 

direitos violados. 



108 
 
GRÁFICO 07 - Perfil de famílias  inseridos no acompanhamento do PAEFI, no 

mês. 

 

Fonte: Relatório Mensal de Atendimento do CREAS-RMA-2016 

No gráfico acima constatou-se que vinte e sete famílias, que foram atendidas 

no período de Janeiro a Junho, eram beneficiárias do Programa Bolsa Familia, 

quinze famílias tinham membros beneficiários do BPC e duas famílias estavam 

com crianças ou adolescentes em situação de Trabalho Infantil. Não houve 

registros de famílias  com crianças ou adolescentes nos Serviços de Acolhimento 

neste período. Entre as famílias atendidas neste período verificou-se que trinta e 

sete famílias em situação de violência/violação estavam associadas ao uso abusivo 

de substâncias psicoativas. 

A inclusão de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família deu-se da 

seguinte forma: em Janeiro foram duas, fevereiro onze, março três, abril uma, maio 

quatro e junho seis.  

Famílias com membros beneficiários do BPC: janeiro foram uma, fevereiro 

três, março quatro, abril uma, maio três e junho três. 

Famílias com crianças ou adolescentes em situação de Trabalho Infantil: 

janeiro foi uma, fevereiro nenhuma, março nenhuma, abril nenhuma, maio uma e 

junho nenhuma. 
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Não houve registros de famílias com crianças ou adolescentes nos Serviços 

de Acolhimento no período de janeiro a junho de 2016. Famílias cuja situação de 

violência/violação de direitos associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas: 

em janeiro foram três, fevereiro sete, março seis, abril quatro, maio dez e junho 

sete. 

A dependência ao álcool e às drogas interfere diretamente no contexto 

familiar, com consequências tanto no usuário (com comprometimento em questões 

de saúde, emprego, comportamento, convivência familiar e social, entre outros) 

quanto na família. Geralmente as pessoas atingidas diretamente são o cônjuge e 

os filhos, não apenas como agentes passivos, mas se envolvendo diretamente no 

problema. Esta participação se dá na medida em que sofrem o impacto adverso do 

comportamento de quem bebe, possuem relação direta com o dependente, alguma 

vezes sendo passivos, outras vezes coniventes, ou sofrendo com as violências 

físicas, psicológicas e de falta de recursos ou ainda vulneráveis a ameaças e 

chantagens.  

Concluimos que a questão problemática e a vulnerabilidade e risco social 

por falta da renda per capita das familias é ao uso de bebidas alcoólicas.  
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GRÁFICO 08 - Quantidade das pessoas vítimas de violência ou violação de 

direitos que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas 

novos casos) 

 

Fonte: Relatório Mensal de Atendimento do CREAS-RMA-2016 

O gráfico acima demostra que a  quantidade de pessoas vitimadas, que 

ingressaram no PAEFI de janeiro a junho foram cento e trinta e uma. 

O número de pessoas vitimadas que ingressaram no PAEFI, nos meses 

referenciados, foram: Janeiro oito, Fevereiro trinta e nove, março dezoito, abril 

nove, maio vinte e  junho trinta e sete. 
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GRÁFICO 09 - Crianças ou adolescentes em situações de violência ou 

violações atendidas no PAEFI. 

 

Fonte: Relatório Mensal de Atendimento do CREAS-RMA-2016 

No gráfico constatamos que,  em relação às crianças ou adolescentes 

vítimas de violência intrafamiliar, (física ou psicológica), que ingressaram no PAEFI 

no período referenciado foram: em janeiro nenhuma, fevereiro dez, março quatro, 

abril três, maio quatro e junho quinze. Totalizando trinta e seis crianças ou 

adolescentes. 

Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual:  janeiro foram duas, 

fevereiro seis, março três, abril uma, maio uma, junho seis, totalizando dezenove 

crianças ou adolescentes. 

Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual: janeiro  nenhuma, 

fevereiro duas, março nenhuma, abril nenhuma, maio duas e junho nenhuma. 

Totalizando quatro crianças ou adolescentes. 

Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono:  janeiro 

quatro, fevereir vinte, março sete, abril cinco, maio dezessete e junho vinte e seis. 

Totalizando setenta e nove crianças ou adolescentes. 
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            Ao ser vítima de qualquer forma de violência, a criança e/ou adolescente 

pode apresentar mudança de comportamento, bem como traumas irreparáveis ao 

seu pleno desenvolvimento.  

Azevedo e Guerra nos falam que: 

"na infância que serão moldados grande parte das características que a 
criança levará para a vida adulta. Cercada de amor, carinho, compreensão 
e atenção, a criança tem mais probabilidades para desenvolver confiança, 
afetividade e interesse pelos outros. Cercada de agressões em um 
ambiente violento, provavelmente vai ter medo,desconfiança e finalmente 
pode se tornar violenta".  

 

As crianças negligenciadas podem sofrer a ausência ou a insuficiência 

crônica de cuidados nos níveis de saúde, psicológico, afetivo e cognitivo.  

Destaca ainda que as conseqüências da negligência física sobre a criança 

são múltiplas, desde o retardo do crescimento devido a má nutrição até a noção de 

nanismo psicossocial, quando as deficiências alimentares são acompanhadas de 

deficiências sociais e afetivas importantes.  

 A criança e/ ou adolescente negligenciados sente-se de certa forma rejeitada 

ou como uma pessoa fragmentada, pela falta de sua higiêne (roupas sujas e sem 

tomar banho) acaba por se afastar de outras pessoas, ocasionando o isolamento 

social e até mesmo situações de bulling. Assim, as situações de violência vão se 

perpetuando, atravessando gerações, pois o indivíduo tende a reproduzir o 

ambiente em que se desenvolveu, atingindo quando adolescente e depois adulto 

as pessoas de seu convívio. 
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GRÁFICO 10: Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil, que 

ingressam no PAEFI durante o mês de referência. 

 

Fonte: Relatório Mensal de Atendimento do CREAS-RMA-2016 

 

O gráfico acima evidencia que foram incluídas no PAEFI, duas crianças e 

adolescentes em situação de trabalho infantil, sendo que em janeiro foi uma, 

fevereiro nenhuma, março nenhuma, abril nenhuma, maio uma e junho nenhuma. 

           O fato de não haver registro de trabalho infantil não significa que este tipo de 

violação de direitos tenha sido extinto, mas sim que não há denúncias porque a 

família muitas vezes aceita e até mesmo estimula a criança e o adolescente a 

buscar contribuir na renda familiar e nos afazeres domésticos impróprios à sua 

idade e condição. 

           Cabe ressaltar que o trabalho infantil só é caracterizado como tal quando 

tem como objetivo angariar recursos financeiros ou quando pode prejudicar o 

desenvolvimento físico/psico/social. (causando consequências físicas, abandono 

escolar, permanência nas ruas, comportamento anti social...) 

          Como todos sabemos, o Brasil é conhecido internacionalmente como um 

país que se utiliza de mão de obra infantil, tanto no comércio interno como em 

atividades relacionadas aos setores exportadores. 
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O trabalho infantil não é um fenômeno recente no Brasil. Ele vem ocorrendo 

desde o início da colonização do país, quando as crianças negras e indígenas 

foram introduzidas ao trabalho doméstico e em plantações familiares para ajudar 

no sustento da família. 

Existem diversos motivos para as crianças e adolescentes se incorporarem ao 

mercado de trabalho. A pobreza é o principal. Outra causa importante é a demanda 

do mercado de trabalho por mão de obra barata. Além do fato das crianças 

trabalharem por menos dinheiro, elas são mais facilmente disciplinadas e não estão 

organizadas em sindicato. 

Em Caçador evidencia-se o trabalho na agricultura e a mendicância, apesar 

de que nos últimos anos poucos casos terem sido denunciados. 

          Evolutivamente, o assunto ganhou a devida importância. Isso se deve pelo 

fato de governos e Organizações Internacionais terem desenvolvido a consciência 

de que o trabalho infantil deve ser eliminado em todas as suas manifestações, por 

não ser condizente com a ética de uma sociedade democrática que objetiva a 

equidade e igualdade de oportunidades para todos os seus cidadãos. 

Em razão disso, a erradicação do trabalho infantil tem sido alvo de várias 

políticas sociais do governo brasileiro, que tem promovido ações integradas para 

garantir à criança e ao adolescente o direito à vida e ao desenvolvimento total. 
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GRÁFICO 11: Idosos -  60 anos ou mais - em situações de violência ou 

violações que ingressaram no PAEFI durante o mês. 

 

Fonte: Relatório Mensal de Atendimento do CREAS-RMA-2016 

  Concluímos que não houve registros de atendimentos em relação a pessoas 

idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual), sendo que 

não houveram registros entre janeiro e junho.. 

Em relação a pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono, os 

registros foram de cinco pessoas, sendo em janeiro uma, fevereiro nenhuma, 

março nenhuma, abril nenhuma, maio duas e junho duas. 

A violência contra a pessoa idosa representa uma grave violação de seus 

direitos como cidadãos, sinalizando um retrocesso no campo social quanto às 

afirmações dos direitos humanos. A violência familiar é a que mais contraria os 

princípios desses direitos previstos no ordenamento jurídico internacional e 

brasileiro, que deveriam resguardar e proteger a pessoa idosa, pois é um problema 

complexo, além de desafiar os órgãos públicos em combater as agressões 

desumanas e indignas praticadas contra esse segmento da população.  
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GRÁFICO 12:  Pessoas com deficiência em situações de violência ou 

violações que ingressaram no PAEFI durante o mês. 

 

Fonte: Relatório Mensal de Atendimento do CREAS-RMA-2016 

O gráfico demostrou que, em relação a pessoas com deficiência, vítimas de 

violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) foram:  um indivíduo, sendo 

que de janeiro a maio não houveram registros e em junho um caso foi resgistrado. 

Em relação a pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono 

foram inclusos dois indivíduos, sendo que entre janeiro e fevereiro nã houveram 

registros, em março foram dois casos e entre abril e junho não houveram registros.            

A violência contra pessoas portadoras de deficiências é agravada, assim como nos 

outros casos, pela vulnerabilidade desse grupo, que se torna maior se o portador 

de deficiência for mulher, idoso ou criança/adolescente.  

A denúncia contra esse tipo de violência deve ser estimulada junto à 

sociedade, principalmente porque muitas vezes o portador de deficiência não tem 

condições de fazê-la. O atendimento deve ser integrado e facilitado e a 

acessibilidade aos serviços, garantida, minimizando o sofrimento.  

A família, assim como a sociedade, deve ser conscientizada de que o 

portador de deficiência possui características pessoais, habilidades e potenciais 

que não podem ser anulados por causa da sua condição, mas ao contrário, devem 

ser estimulados.  
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Assim, o portador de deficiência não pode ser visto como um diferente, pois 

isso só contribui mais para a sua exclusão, exclusão essa que também constitui 

uma forma de violência e que pode ser percebida nos mais variados contextos. 

 

GRÁFICO 13: Mulheres adultas vítimas de violência intrafamiliar que 

ingressaram no PAEFI durante o mês de referência. 

 

Fonte: Relatório Mensal de Atendimento do CREAS-RMA-2016 

Com o gráfico acima verificou-se que em relação a mulheres adultas (entre 

dezoito a cinquenta e nove anos) vítimas violência intrafamiliar (física, psicológicas 

ou sexual) foram registrados dois casos, sendo que em janeiro não houve, 

fevereiro um caso, entre março e maio não houveram registors e em junho houve 

um. 

          A violência contra mulher no ambiente doméstico pode ser denominada 

como violência doméstica ou violência intrafamiliar. Entre representantes da 

denominação de violência doméstica, está Silva (2005, p. 69) que a compreende 

como: 

“aquela violência que ocorre no âmbito familiar entre pessoas com vínculo 
consangüíneo ou não, como no caso de pais e filhos, entre irmãos, primos, 
padrastos e enteados (as). E se fora dele, por pessoas que possuam ou já 
possuíram relações afetivas sexuais entre si, como no caso dos 
namorados, amantes, amásios, maridos, companheiros ou ex.” 
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GRÁFICO 14:  Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos atendidas no 

PAEFI durante o mês de referência. 

 

Fonte: Relatório Mensal de Atendimento do CREAS-RMA-2016 

Como demonstra o gráfico acima não houve registros de atendimentos em 

relação a pessoas vítimas de tráfico de seres humanos. Sendo que não houveram 

registros entre janeiro a junho. 

 

GRÁFICO 15: Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual 

atendidas no PAEFI durante o mês de referência. 
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Fonte: Relatório Mensal de Atendimento do CREAS-RMA-2016 

Como mostra o gráfico acima em relação a pessoas vítimas de 

discriminação por orientação sexual houve apenas um caso sendo no mês de 

março. 

 

GRÁFICO 16: Pessoas em situação de rua atendimento no PAEFI durante o 

mês de referência. 

 

Fonte: Relatório Mensal de Atendimento do CREAS-RMA-2016 

 

Concluimos que o gráfico acima demostrou que houve apenas um caso  de 

pessoas em situação de rua, sendo esse no mês de junho. 

           Concluímos que não há demanda, pois existe o serviço de alta 

complexidade denominado Casa de Passagem que abrangem esse público. 
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2.2.6 Dados computados da violência contra crianças e adolescentes atendidas no 

CREAS/PAEFI/Caçador 

 
         Na pesquisa em questão elaboramos também um gráfico para localizar os 

tipos de violência mais cometidos contra crianças, no atendimento pelo 

CREAS/PAEFI de Caçador. Apresentamos abaixo o resultado. 

 

GRÁFICO 17: Gráfico da violência contra crianças e adolescentes atendidas 

no CREAS/PAEFI/Caçador 

 

   

O gráfico apresenta a quantidade de famílias atendidas no CREAS/PAEFI de 

Caçador nos meses de janeiro a junho de 2016. Do Bairro Martello foram atendidas 

trinta famílias, do Bairro Kurtz uma família, do Bairro Santa Catarina dez famílias, 

do Bairro Bom Sucesso oito famílias, do Bairro Alto Bonito oito famílias, do Bairro 

Mutirão uma família, do Bairro Munícipios quatro famílias, do Bairro Gioppo cinco 

famílias, do Bairro Paraiso duas famílias, do Bairro Bom Jesus quatro famílias, do 
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Bairro Tedesco uma família, do Bairro Bello dez famílias, do Bairro Nossa Senhora 

Salete cinco famílias, do Bairro Berger duas famílias, do Bairro Rancho Fundo uma 

família, do Bairro Centro duas famílias, do Bairro São Cristóvão três famílias, do 

Bairro Sorgatto uma família, do Bairro Industrial uma família, do Bairro Aeroporto 

uma família, do Distrito Taquara Verde duas famílias, da Linha Rio Bugre uma 

família, da Linha Pirolli uma família, do Assentamento Hermínio Gonçalves duas 

famílias e outras duas famílias localizadas no interior de Caçador. 

 

GRÁFICO 18: Tipos de violência 

  

O gráfico acima evidencia os tipos de violência cometidas contra crianças e 

adolescentes, cujas situações foram atendidas no CREAS/PAEFI de Caçador nos 

meses de janeiro a junho de 2016, A pesquisa foi realizada por bairro. Com relação 

aos tipos de violência, o gráfico quantifica os atendimentos, tendo obtido os 

seguintes dados, apresentados por bairro: 

Bairro Martello: Violência Sexual nove casos, Violência Física um caso, 

Negligência dezesseis casos, Violência Psicológica quatro casos, Abandono 

nenhum caso, Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, 
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Mendicância nenhum caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual 

nenhum caso. 

Bairro Kurtz:  Violência Sexual nenhum caso, Violência Física nenhum caso, 

Negligência nenhum caso, Violência Psicológica um caso, Abandono nenhum caso, 

Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância nenhum 

caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Bairro Santa Catarina: Violência Sexual um caso, Violência Física três casos, 

Negligência cinco casos, Violência Psicológica dois casos, Abandono nenhum 

caso, Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância 

nenhum caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual um caso. 

Bairro Bom Sucesso: Violência Sexual três casos, Violência Física dois casos, 

Negligência oito casos, Violência Psicológica três casos, Abandono nenhum caso, 

Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância nenhum 

caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Bairro Alto Bonito: Violência Sexual nenhum caso, Violência Física nenhum caso, 

Negligência sete casos, Violência Psicológica nenhum caso, Abandono nenhum 

caso, Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância 

nenhum caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual um caso. 

 Bairro Mutirão: Violência Sexual nenhum caso, Violência Física nenhum caso, 

Negligência um caso, Violência Psicológica nenhum caso, Abandono nenhum caso, 

Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância nenhum 

caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Bairro Munícipios: Violência Sexual um caso, Violência Física um caso, 

Negligência nenhum caso, Violência Psicológica nenhum caso, Abandono dois 

casos, Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância 

nenhum caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual um caso. 

Bairro Gioppo: Violência Sexual nenhum caso, Violência Física nenhum caso, 

Negligência três casos, Violência Psicológica um caso, Abandono nenhum caso, 

Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância nenhum 

caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Bairro Paraiso: Violência Sexual nenhum caso, Violência Física um caso, 

Negligência um caso, Violência Psicológica um caso, Abandono nenhum caso, 
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Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância um caso, 

Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso.  

Bairro Bom Jesus: Violência Sexual nenhum caso, Violência Física dois casos, 

Negligência um caso, Violência Psicológica dois casos, Abandono nenhum caso, 

Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância nenhum 

caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual um caso. 

Bairro Tedesco: Violência Sexual um caso, Violência Física nenhum caso, 

Negligência nenhum caso, Violência Psicológica nenhum caso, Abandono nenhum 

caso, Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância 

nenhum caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Bairro Bello: Violência Sexual três casos, Violência Física um caso, Negligência 

quatro casos, Violência Psicológica dois casos, Abandono nenhum caso, Alienação 

Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância um caso, Abuso 

Financeiro um caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Bairro Nossa Senhora Salete: Violência Sexual um caso, Violência Física 

nenhum caso, Negligência três casos, Violência Psicológica dois casos, Abandono 

nenhum caso, Alienação Parental nenhum caso, Bullying um caso, Mendicância 

nenhum caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Bairro Berguer: Violência Sexual um caso, Violência Física nenhum caso, 

Negligência nenhum caso, Violência Psicológica um caso, Abandono nenhum caso,  

Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância nenhum 

caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Bairro Rancho Fundo: Violência Sexual nenhum caso, Violência Física nenhum 

caso, Negligência um caso, Violência Psicológica nenhum caso, Abandono nenhum 

caso, Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância 

nenhum caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Bairro Centro: Violência Sexual um caso, Violência Física um caso, Negligência 

um caso, Violência Psicológica um caso, Abandono nenhum caso, Alienação 

Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância nenhum caso, Abuso 

Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Bairro São Cristóvão: Violência Sexual nenhum caso, Violência Física nenhum 

caso, Negligência um caso, Violência Psicológica um caso, Abandono nenhum 
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caso, Alienação Parental um caso, Bullying nenhum caso, Mendicância nenhum 

caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Bairro Sorgatto: Violência Sexual nenhum caso, Violência Física nenhum caso, 

Negligência um caso, Violência Psicológica nenhum caso, Abandono nenhum caso, 

Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância nenhum 

caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso.  

Bairro Industrial: Violência Sexual nenhum caso, Violência Física um caso, 

Negligência nenhum caso, Violência Psicológica um caso, Abandono nenhum caso, 

Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância nenhum 

caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Bairro Aeroporto: Violência Sexual nenhum caso, Violência Física nenhum caso, 

Negligência nenhum caso, Violência Psicológica  um caso, Abandono nenhum 

caso, Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância 

nenhum caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Distrito de Taquara Verde: Violência Sexual nenhum caso, Violência Física 

nenhum caso, Negligência um caso, Violência Psicológica um caso, Abandono 

nenhum caso, Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, 

Mendicância nenhum caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual 

nenhum caso. 

Interior Linha Rio Bugre: Violência Sexual nenhum caso, Violência Física nenhum 

caso, Negligência um caso, Violência Psicológica nenhum caso, Abandono nenhum 

caso, Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância 

nenhum caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Interior Linha Pirolli: Violência Sexual nenhum caso, Violência Física nenhum 

caso, Negligência nenhum caso, Violência Psicológica um caso, Abandono nenhum 

caso, Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância 

nenhum caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

Assentamento Hermínio Gonçalves: Violência Sexual nenhum caso, Violência 

Física um caso, Negligência um caso, Violência Psicológica dois casos, Abandono 

nenhum caso, Alienação Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, 

Mendicância nenhum caso, Abuso Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual 

nenhum caso.  
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Interior: Violência Sexual um caso, Violência Física um caso, Negligência um 

caso, Violência Psicológica nenhum caso, Abandono nenhum caso, Alienação 

Parental nenhum caso, Bullying nenhum caso, Mendicância nenhum caso, Abuso 

Financeiro nenhum caso e  Assédio Sexual nenhum caso. 

2.2.7 Descrição e Análise do Estágio 

 

O desenvolvimento do processo de estágio se deu no período 

correspondente ao Primeiro Semestre de 2016, totalizando 150 horas. 

O estágio foi realizado no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI), que é um serviço de apoio, orientação e 

acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de 

ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas 

para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos 

familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das 

famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem 

a situações de risco pessoal e social, tendo como supervisora de Campo 

Assistente Social Teresinha Aparecida Wames Coelho de Souza. O estágio 

aconteceu nas segundas, terças e sextas-feiras nos horários das oito ao meio dia. 

O período estágio foi um momento de aprendizagem, onde colocamos em 

prática os conhecimentos obtidos no processo de formação acadêmica com os 

quais tomamos conhecimento com maior número de informações para subsidiar o 

processo interventivo nos acompanhamentos. 

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório também é um período em 

que o estagiário precisa ter clareza para analisar as diferentes expressões da 

questão social apresentada no campo de estágio. 

Foi um momento de conhecer a instituição como um todo, participando dos 

atendimentos, entrevistas, visitas domiciliares no intuito de constituir com precisão 

o maior número de informações para subsidiar os relatos técnicos. 

Passamos a seguir, a descrever em relação aos objetivos propostos no plano 

de intervenção, algumas ações desenvolvidas no estágio, no PAEFI. 
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Fortalecer a função protetiva da família. 

Acompanhamento da família do adolescente B.S. O acompanhamento teve a 

função de fortalecer a função protetiva da família, devido o mesmo ter conflito com 

a mãe que é alcóolatra. Foi realizada mediação familiar para o mesmo passar a 

residir com a irmã, o adolescente foi encaminhado para um curso, sempre 

orientando a família sobre sua função protetiva. 

Objetivos: Realizar acompanhamento familiar.  

Pauta:  

v Orientação  

v Atendimento  

Instrumentais Técnico-Operativos utilizados: Atendimento 

Desenvolvimento:  

Atendimento com S.S irmã de B.S, devido os mesmos não ter conseguido 

receber o BPC de B.S, pois o mesmo está residindo com S.S e quem está 

responsável até o momento pelo cartão é sua mãe que não aceita entregar. Sua 

irmã entrou com o pedido de guarda, pois B.S sofria violência física por parte de 

sua mãe que faz uso de bebidas alcoólicas. Orientamos S.S procurar sua mãe para 

tomar posse do cartão e se a mesma não entregar, deverá ir até o banco e 

bloquear o cartão pois com isso virá um novo cartão com uma nova senha.  

 

Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos 

serviços públicos, conforme necessidades. 

Realizado encaminhamento para as famílias para programas sociais como 

BPC, habitação e Cadastro Único. Todas as famílias que adentram para 

atendimento no equipamento CREAS são encaminhadas para os programas 

sociais. 

Objetivos: Realizar acompanhamento familiar.  

Pauta:  

v Orientação  

v Atendimento  

Instrumentais Técnico-Operativos utilizados: Visita domiciliar   

Desenvolvimento:  
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Em visita domiciliar a C.F para entregar os encaminhamentos realizados 

para a habitação e para a escola da filha mais velha. Realizamos orientação 

familiar quanto à importância do encaminhamento para a habitação devido a 

mesma não estar cadastra nos programas de habitação e da escola a adolescente 

encontra-se fora da escola, por isso reforçamos a necessidade do cadastro ser 

efetivado para que a mesma possa realizar a inscrição em programa habitacional. 

 

Detectar necessidades e promover a indicação do acesso dos usuários 

a benefícios e programas de transferência de renda. 

Realizado encaminhamento para o senhor E. para o mesmo  receber BPC. 

Após a realização do Plano de Acompanhamento Familiar, o mesmo não tinha 

nenhuma renda, habitação precária não havia nem luz e água encanada, o mesmo 

sobrevivia com o dinheiro de venda de lenha, os filhos não o visitavam. Após o 

mesmo receber o BPC, conseguiu alimentação adequada e melhoras na moradia. 

Objetivos: Realizar  acompanhamento familiar.  

Pauta:  

v Orientação  

v Atendimento  

Instrumentais Técnico-Operativos utilizados: Visita domiciliar  

Desenvolvimento:  

Realizado visita domiciliar na casa da Sra. C.F na nova residência, pois a 

mesma conseguiu alugar uma casa. A adolescente C.F estava na casa e não foi 

para a escola. Tivemos uma conversa com a mesma e foi levada no mesmo 

momento até a escola mais próxima da casa para realizar a matrícula. Agendamos 

para a família ir à tarde ao CREAS para solicitar encaminhamentos para doação de 

roupa, móveis e uma cesta básica e também foi realizado o encaminhamento para 

benefício eventual. 

 

Conhecer as dificuldades cotidianas das famílias para dar-lhes 

sustentabilidade, de modo que consigam superar momentos críticos e 

experiências de insegurança social 

Realizada orientação a adolescente G.A  sobre sua gravidez na 

adolescência e a prevenção com métodos contraceptivos para não haver uma nova 
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gravidez. Foi orientado também enquanto à escola para a mesma continuar 

estudando. 

Objetivos: Realizar acompanhamento familiar.  

Pauta:  

v Orientação  

v Atendimento  

Instrumentais Técnico-Operativos utilizados: Entrevista e acolhida. 

Desenvolvimento:  

Atendimento com a família das Adolescentes R e M, as mesmas haviam fugido de 

casa. A mãe foi orientada a estar mais presente na escola, pois as adolescentes 

tinham fugido da escola e saíram com outros adolescentes. Uma das adolescentes 

demonstrou dificuldades de entendimento e aprendizagem, necessitando ser 

encaminhada para consulta com neurologista.   

 

        Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de 

autonomia dos usuários 

Acompanhamento com a criança A. devido à violência física por parte do 

padrasto, acompanhamento escolar, sempre preservando a autonomia dos 

usuários. 

Objetivos: Realizar  acompanhamento familiar.  

Pauta:  

v Orientação  

v Atendimento  

Instrumentais Técnico-Operativos utilizados: Visita domiciliar  

Desenvolvimento:  

Em visita domiciliar na casa da Sra. A.L para marcar atendimento a mesma 

informou que o adolescente fugiu de casa faz uma semana que está em 

Florianópolis com amigos. Pelo telefone orientou-se a mesma a ir até a delegacia 

ou Conselho Tutelar, registrar que o adolescente fugiu de  casa devido aos riscos 

que esse adolescente pode estar exposto.  
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Contribuir para romper com padrões violadores no interior da família 

Acompanhamento em rede, com a saúde mental e acompanhamento 

psicossocial. Todas as famílias que adentram para atendimento recebem 

atendimento psicossocial.  

Objetivos: Realizar acompanhamento familiar.  

Pauta:  

v Orientação  

v Atendimento  

Instrumentais Técnico-Operativos utilizados: Visita domiciliar 

Desenvolvimento:  

Realizamos encaminhamentos para a família de A.L para encaminhar M.L 

ao neurologista devido a Sra. A.L ter mencionado que sua filha tinha laudo  de 

Atraso Mental e levado o encaminhamento na casa da Sra. A.L para a mesma 

acompanhar sua filha no médico. Também foi agendado atendimento para a 

mesma nos informar sobre a consulta médica para estar repassando para a escola.  

Contribuir para a reparação de danos e de direitos violados 

Acompanhamento com a criança I.P devido a mesma ser vítima de violência 

sexual cometida pelo vizinho que é seu tio. Foi orientado à família para procurar 

outra moradia, mas sempre deixando o usuário ter sua autonomia, mencionando  

as medidas deveriam ser tomadas para que não houvesse reincidência de violência 

contra a criança. Também foi mencionado para a mãe sobre o risco que a criança 

correria se ficasse no mesmo local. 

Objetivos: Realizar acompanhamento familiar.  

Pauta:  

v Orientação  

v Atendimento  

Instrumentais Técnico-Operativos utilizados: Visita domiciliar 

 Desenvolvimento:  

Em visita na casa da adolescente orientamos a adolescente l.P da 

importância da escola e entregamos a doação do material. A adolescente foi vitima 

de violência sexual, cometida pelo vizinho. Ela e a família mudaram de endereço, e 
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recentemente sua avó com quem morava faleceu, sendo encaminhado para o 

psicólogo do posto de saúde.  

 

 Prevenir a reincidência de violações 

Acompanhamento com a criança G.G devido à violência sexual cometida 

pelo pai. Foi realizada orientação para que não ocorra reincidência de violações de 

direito e mencionado a mãe sobre cuidar quem a mesma levava para sua casa, 

para preservar a criança de novos abusos.  

Objetivos: Realizar acompanhamento familiar.  

Pauta:  

v Orientação  

v Atendimento  

Instrumentais Técnico-Operativos utilizados: Visita domiciliar  

Desenvolvimento:  

Visita domiciliar na casa da Sra. G.G para ver como estava a criança L.G, 

pois a mesma foi vítima de violência sexual enquanto estava na casa do pai. A 

mesma verbalizou que não deixou mais a criança frequentar a casa do pai e no 

momento a criança está bem, que não comenta mais no que aconteceu. 

Orientamos a mãe a não relembrar as crianças sobre o que aconteceu. Foi 

agendado encaminhamento para o posto de saúde a pedido da mesma para ser 

realizado laqueadura. Ela relatou que deseja o fazer pois tem quatro filhos e 

apenas o marido trabalha.  

RELATO TÉCNICO DE VISITA DOMICILIAR 

Desenvolvimento das ações 

Identificação 

Data: 21/03/2016  

Local: CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)  

Participantes: Gisele de Souza Bleichuvehl ( Estagiária de Serviço Social) 

Teresinha Ap. W.C de Souza ( Assistente Social).  

Estagiária: Gisele de Souza Bleichuvehl 

Horário: das 9h às 12h 

Duração: três horas  
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Objetivos: Realizar acompanhamento familiar 

Pauta:  

 

 

Instrumentais Técnico-Operativos utilizados: Visita domiciliar  

Desenvolvimento: Em visita domiciliar na casa da Sra. A.L para marcar 

atendimento a mesma informou que adolescente fugiu de casa faz uma semana 

que está em Florianópolis com amigos. Por telefone foi orientado a mesma a ir até 

a delegacia, Conselho Tutelar, registrar que adolescente fugiu de casa devido aos 

riscos que esse adolescente pode estar exposto.  

Avaliação da Estagiária: Nesse caso foi orientado à mãe a conversar mais com a 

filha, acompanhando suas atividades diárias e refletindo o papel da família como 

fator protetivo.  

Avaliação do Usuário: Não solicitado. 

2.2.8 Considerações finais sobre o estágio 

 

Vivenciar as atividades no cotidiano do estágio supervisionado foi uma 

experiência significativa para a formação, enquanto acadêmica, e um aprendizado 

gratificante, permitindo-nos aguçar o que aprendemos na teoria, para melhor 

contribuirmos com a formação de cidadãos de forma que estes busquem a 

transformação na sociedade. 

Dessa forma, se fizeram necessárias uma fundamentação teórica e prática 

que promoveu uma melhor compreensão acerca do real papel do Assistente Social 

nas políticas públicas de assistência social. 

Através da realização do estágio curricular ficou clara a importância do papel 

do Assistente Social, a importância de atentar para as necessidades do usuário, 

acompanhando mudanças e preservando sua dignidade, e atentar também para as 

necessidades da equipe que também precisa de melhores condições para realizar 

o trabalho mesmo com a superlotação do serviço. Para finalizar, o estágio prático 

foi uma experiência profissional adquirida, com subsídios teóricos aprendidos na 

academia, como a melhor aplicação dos instrumentais técnicos operativos, as 
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diretrizes curriculares, o que se faz muito importante para a formação completa do 

profissional de Serviço Social. 

Fazendo com que a visão crítica se estabeleça de forma ampla e visando 

sempre a conquista dos direitos do usuário e aproveitar ao máximo o aprendizado 

da prática profissional. 

Mais se vê constantemente na prática profissional o processo de 

mobilização e reestruturação para consolidar do seu papel na reprodução social e 

na garantia do bem-estar das populações e seus direitos fundamentais. 

Ao intervir no PAEFI, especificamente com crianças e adolescentes, 

procuramos aplicar os conhecimentos teóricos apreendidos especialmente os 

éticos, procurando atendê-las e juntamente com a equipe de profissionais, orientá-

las, juntamente com o trabalho de acompanhamento familiar. 

Acreditamos que o trabalho desenvolvido pela equipe busca contemplar os 

princípios e diretrizes estabelecidos em lei. 
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3 CONCLUSÃO 

 

             A violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno complexo e 

suas causas são multifatoriais. É preciso estudar as diferentes formas de sua 

concretização, os seus diversos fatores e como eles se combinam em certos 

indivíduos, grupos sociais e culturais e, em certos momentos históricos, as causas 

dessa violência. 

Podemos concluir que a violência é um dos temas mais complexos e 

avassaladores, dentre tantos quantos assaltam nossa preocupação quotidiana, 

tanto nas ruas e nos campos quanto nas rodovias e nas cidades. 

A história mostra que, desde os tempos primitivos até o momento presente, 

a violência contra a criança se apresenta como um fenômeno social e cultural de 

grande relevância. Em diferentes sociedades as formas, as mais cruéis e as mais 

sutis, se diferenciam. No Brasil podemos distinguir uma violência estrutural, cujas 

expressões mais fortes são o trabalho infantil, a existência de crianças vivendo nas 

ruas e em instituições fechadas; uma violência social, cujas mais vivas expressões 

se configuram na violência doméstica; uma violência delinquencial, na qual as 

crianças são vítimas e atores. O Estatuto da Criança e do Adolescente oferece 

importante instrumento para que a sociedade e o estado possam, reconhecendo o 

protagonismo desses sujeitos, buscar superar as formas de violência que 

prejudicam o seu crescimento e desenvolvimento e, portanto, o desenvolvimento 

social. 

Na sociedade atual temos algumas legislações, como a Legislação  

Brasileiras para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, o 

contexto histórico desde a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA). 

O Brasil destaca-se entre os demais países do mundo por ter um das leis 

mais avançadas na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes: o Estatuto 

da Criança e do Adolescente ECA. Com essa lei, a criança e o adolescente 

passam a ser vistos como pessoas que devem ser respeitadas por terem condição 

peculiar de desenvolvimento e que devem receber cuidados com prioridade 

absoluta. Deve-se garantir que essa lei seja aplicada em todas as regiões do País 
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para todas as crianças e adolescentes, seja qual for sua condição social, 

econômica, cultural ou étnica. 

O ECA foi criado pela lei 8.069/90, através de amplo processo de debate e 

mobilização popular assegurando a cidadania e atenção a todas as crianças e 

adolescentes. 

A prevenção contra a violência sexual consiste em garantir as crianças e 

adolescentes o exercício pleno de seus direitos, preservando de qualquer situação 

de risco social e pessoal. 

Consiste, além disso, em reduzir o número de vítimas potenciais, mediante 

informação sobre a realidade da exploração e abuso sexual, pelo conhecimento de 

técnicas e meios de autoproteção, oferecendo oportunidades e alternativas para 

diminuir riscos.    

 Vivemos uma época em que as expressões da “questão social” que 

envolvem os direitos violados dos indivíduos e das famílias requerem uma visão 

ampla e conhecimento de toda a rede socioassistencial para a garantia destes 

direitos. Nossa experiência de estágio foi primordial para que pudéssemos 

vivenciar o cotidiano do trabalho do assistente social dentro das políticas públicas. 

Verificamos que existe normatizações que regem o trabalho social e também nos 

deparamos com situações de violação de direitos e de violências, que ocorrem 

especialmente contra aqueles que já são mais vulneráveis, ou seja, crianças, 

adolescentes, idosos, mulheres, deficientes e que vivenciam muitas vezes situação 

de pobreza e falta de conhecimento de seus próprios direitos. 

          Neste contexto, cabe ao assistente social desenvolver habilidades próprias 

de sua função, que requerem oitiva especializada, discernimento de cada situação 

que se apresenta, conhecimento técnico, conhecimento dos diversos meios de 

acesso às políticas públicas e dos instrumentais técnicos operativos visando assim 

maior resolutividade na garantia dos direitos dos usuários. 

         As situações que o CREAS acompanhou no período de nosso estágio 

demonstram o quanto é necessária a atuação do profissional de Serviço Social. 

São demandas que somente a visão crítica e o conhecimento teórico prático do 

assistente social permite mudanças significativas que garantam a autonomia e a 

garantia dos direitos dos usuários da assistência social cujos direitos foram 

violados ou que vivenciam situação de violência. 
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O período de estágio é um período de conhecimento, uma agregação da 

teoria e prática, visando o enfrentamento dessa realidade na direção de uma 

formação profissional competente, com qualidade, buscando como horizonte o 

significado social da profissão, sempre com embasamento nas diretrizes e no 

Código de Ética da profissão. 

Este processo se faz necessário para propiciar a reflexão, análise crítica das 

condições objetivas e subjetivas que permeiam o trabalho profissional. 

 A realidade encontrada serviu de experiência e conhecimento para a minha  

formação, para visualizar com que demanda estaremos atuando, foi uma 

construção pessoal e profissional sempre aliada com teoria e prática.  

Podemos concluir com a pesquisa documental realizada no CREAS/PAEFI 

de Caçador que a violência está ligada a renda per capita, habitação precária, 

inserção no mercado de trabalho, baixa escolaridade fatores de risco pessoal e 

social. 

Muitas vezes essas violências estão ligadas ao uso de substâncias 

psicoativas e álcool devido a vulnerabilidade em que a família se encontra, os 

mesmos acham como escape o uso de substancias psicoativas, muitos casos 

acompanhados pelo CREAS/PAEFI são devidos os pais terem problemas com 

alcoolismo, e muitas das vezes deixam de cumprir com seu papel de proteção  

deixando as crianças abandonadas  a mercê de muitas violências uma delas a 

negligência e Violência Sexual entre outras. 

Podemos concluir com a pesquisa por Bairro, que a maioria das famílias 

atendidas residem no bairro com maiores frequências de violências contra crianças 

e adolescentes e com maiores vulnerabilidades como já citado anteriormente.  
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