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Resumo: O presente Trabalho aborda a inserção do Serviço Social na política de 
enfrentamento a Violência contra a Criança e o Adolescente no Brasil. É fruto da vivência no 
Conselho Tutelar, que possibilitou a identificação da necessidade de analisar, conhecer e 
Publicizar a atuação do Assistente Social nesta realidade, propiciou o primeiro contato com o 
tema através de leituras e pesquisas, considerando que inicialmente é necessário que se 
entenda e compreenda o tema escolhido e a prática aguçou ainda mais o interesse sobre este 
assunto, por isso uma análise das publicações sobre o referido tema, como instrumento de 
enfrentamento a situação de violência contra crianças e adolescentes. O trabalho apresenta 
em primeiro momento um breve relato sobre a Proteção Social á Criança e ao Adolescente, na 
sequência a sistematização da inserção do Serviço Social na política de enfrentamento á 
Violência contra a Criança e o Adolescente. Como metodologia, uma analise das Dimensões 
Teórico Metodológica, Ético Política e Técnico Operativa do Serviço Social, uma pesquisa 
Bibliográfica de publicações científicas em Revistas do Serviço Social no período de 2013 a 
2016 baseado nessas três dimensões e por fim, a análise do conteúdo. Como resultado 
descrevemos a importância da compreensão da realidade sob o ponto de vista de tais 
dimensões, seu significado, sentido e profundidade de acepção, de forma que uma dimensão 
não seja mais priorizada que a outra durantes a práxis da intervenção profissional.   

 

Palavras-Chave: Serviço Social; Política Nacional de Assistência Social;Lei Orgânica da 

Assistência Social, Dimensões Teórico Metodológica, Ético Política e Técnico Operativa do 

Serviço Social. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho procura apontar os desafios postos aos profissionais do 

Serviço Social e indica possibilidades no atendimento a esta Questão Social. 

Como metodologia para a melhor compreensão da atuação do Assistente 

Social na Política da Assistência, é realizando uma pesquisa do tipo 

bibliográfica (FORESTI, 1989;), de natureza qualitativa (GODOY, 1995) – 

portanto, não probabilística – e de nível descritivo (GIL, 2011) com a finalidade 

de evidenciar na literatura especializada em Serviço Social as principais 

características da pesquisa no contexto atual da profissão. 

Como aporte teórico para a elaboração do trabalho, faremos uma reflexão 

sobre as Dimensões Teórico Metodológica, Ético Política e Técnico Operativa 
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do Serviço Social características destas publicações científicas e de autores 

conhecidos no Serviço Social, seguida por uma análise de conteúdo, mediante 

estudo sobre as intervenções realizadas no enfrentamento á violência contra a 

criança e o adolescente, concluindo sobre o agir profissional dentro destas 

perspectivas. 

Concluímos com algumas considerações, reiterando nossa pretensão de 

contribuir para o registro, visibilidade e importância da inserção do profissional 

de Serviço Social na política de enfrentamento á Violência contra a Criança e o 

Adolescente. 

 

Proteção à Criança e ao Adolescente: 

No Brasil, o princípio da proteção integral da criança e do adolescente 

tem como marco de origem legal a Constituição Federal de 1988, mais 

precisamente o seu dispositivo 227. Nele o constituinte estabeleceu como 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

Sobre este princípio, Cury, Garrido & Marçura ensinam que 

 
A proteção integral tem como fundamento a concepção de que 
crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, frente à família, à 
sociedade e ao Estado. Rompe com a ideia de que sejam simples 
objetos de intervenção no mundo adulto, colocando-os como 
titulares de direitos comuns a toda e qualquer pessoa, bem como de 
direitos especiais decorrentes da condição peculiar de pessoas em 
processo de desenvolvimento (2002, p. 21). 
 

Antes que se definissem tais direitos fundamentais de Proteção à 

Criança e ao Adolescente, em 1927 é promulgado o primeiro CÓDIGO DE 

MENORES do Brasil (Decreto nº 17943-A, de 12 de outubro de 1927) no qual a 

criança merecedora de tutela do Estado era o "menor em situação irregular".  

O Poder Judiciário cria e regulamenta o Juizado de Menores e todas suas 

instituições auxiliares. O Estado assume o protagonismo como responsável 

legal pela tutela da criança órfã e abandonada. A criança desamparada, nesta 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


 

fase, fica institucionalizada, e recebe orientação e oportunidade para trabalhar 

(ARAÚJO, 2008.p138). 

Contrariando a lógica adotada na Doutrina do Menor em Situação 

Irregular que havia sido instituída pela Lei 6.697, de 10 de outubro de 1979, o 

ECA possui por fundamento o dever da família, da sociedade e do Estado de 

assegurar à criança e ao adolescente, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. 

Ao se estabelecer a possibilidade do vínculo da prática do Serviço Social 

com as classes populares, indica-se a perspectiva de transformação social 

enquanto exigência da própria realidade social, dada a situação de dominação 

e exploração político econômica em que vivem essas classes. Tal perspectiva 

implica, para o Serviço Social, “colocar como horizonte de sua prática o 

movimento de transformação da própria realidade”. (SILVA, 2006, p. 89).  

A profissão constrói, de acordo com seu projeto ético político, alternativas 

e estratégias que façam frente à questão social, objeto de intervenção do 

Serviço Social. Segundo Iamamoto (2001) entende-se por questão social o 

conjunto das expressões das desigualdades da sociedade, e os assistentes 

sociais trabalham nas mais variadas expressões da questão social em diversas 

áreas. Uma das áreas de atuação do Serviço Social é no enfrentamento à 

violência contra a criança e o adolescente, objeto deste estudo, na qual a 

profissão atua em diversos setores e políticas públicas sociais que atende 

estas vítimas e combatem esse fenômeno.  

 

Das Dimensões: 

A dimensão ético política tem orientado a profissão a exercer um papel no 

sentido de orientar os sujeitos, discutindo com estes seus direitos, e se 

posicionando a favor da luta por políticas que venham a suprir as necessidades 

reais das vítimas desse mal. Segundo Lisboa e Pinheiro (2005) o Código de 

ética permite ainda a esse profissional uma postura de compromisso haja visto 

que, o Código de Ética da profissão tem sido um marco orientador para a 



 

intervenção dos assistentes sociais, até porque esse aporte determina a 

postura que os profissionais devem assumir perante os usuários em seus onze 

princípios fundamentais. A dimensão teórico-metodológica tem como objetivo 

iluminar a prática profissional, à medida que subsidia o profissional para a 

criação de estratégias para o enfrentamento das demandas postas nesta área. 

Segundo IAMAMOTO (2000, p.53), “a apropriação da fundamentação teórico 

metodológica é caminho necessário para a construção de novas alternativas no 

exercício profissional”.  

A dimensão técnico operativa instrumentaliza o profissional do Serviço 

Social para a atuação e intervenção junto às demandas apresentadas. O 

conjunto de instrumentais utilizados pelos assistentes sociais é variado, mas 

para escolher corretamente qual instrumental irá auxiliá-lo para a intervenção, o 

assistente social deve articular sua escolha às dimensões teórica e ético 

política. Isso se faz necessário, devido o cotidiano profissional ser um espaço 

que impõe limites, oportunidade e desafios ao assistente social, fazendo com 

que a reflexão, a investigação e a criticidade sejam alguns dos principais 

elementos utilizados para articular essas dimensões.  

Segundo Lisboa e Pinheiro (2005), os instrumentais técnicos operativos 

que são utilizados na atuação profissional do assistente social no atendimento 

às vítimas de violência são: entrevista, visita domiciliar, reuniões em grupo, 

equipe multiprofissional, documentação, relatórios, parecer social, 

planejamento de programas, projetos, construção de indicadores, pesquisa, 

articulação em rede.    

 

Da Pesquisa: 

O material bibliográfico utilizado na confecção deste estudo, foi 

encontrado primeiramente no Serviço Social em Revista, cujo tema é “O 

território e a intervenção profissional frente á Violência enquanto uma 

expressão da Questão Social”, desenvolvida pela Graduada em Serviço Social 

na Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo, de Presidente Prudente 

e mestranda do curso de Mestrado Serviço Social e Políticas Sociais, da 

Universidade Estadual de Londrina-PR. Publicado no ano 2014, trás em sua 



 

pesquisa, as particularidades de cada território e a formulação de ações que 

venham ao encontro das necessidades concretas da população alvo. 

O segundo artigo, foi encontrado na Revista Serviço Social e Realidade, 

com o tema “ Violência contra Criança e Adolescente, uma questão de 

Educação”, escrito pela Assistente Social Carolina Zanim da Silva com 

Especialização em Politicas Públicas pela Universidade de Ribeirão Preto, 

Assistente Social da Casa da Criança de Cravinhos ,publicado no ano de 2015, 

que desenvolveu alternativas não coercitivas na educação dos filhos, onde as 

famílias poderão agrupar conhecimentos e potencializar uma educação de 

qualidade e compromisso com o futuro deles e da sociedade.  

Já o terceiro artigo, encontra-se na Revista Serviço Social em Questão, 

cujo tema é “Entre o Difuso e o oculto: o enfrentamento da Exploração Sexual 

contra Crianças e Adolescentes no âmbito do CREAS, publicado em 2016 pela 

Assistente Social e Professora da Escola de Serviço Social da UFRJ. Aborda 

em seu estudo, uma temática de investigação do fenômeno da Exploração 

Sexual e Comercial de Crianças e Adolescentes (ESCCA) e os serviços de 

atendimento às vítimas no âmbito da política de assistência, tendo por 

referência uma pesquisa realizada em cinco CREAS. 

 

Resultados e Discussões: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 01     

Artigo 01-
Autora 

 
TONON,Alicia 

Santolini 
 
 

Título 
 

O território e a 
intervenção 

profissional  frente à 
violência enquanto 
uma expressão da 

questão social. 

Objetivo do Estudo 
 

Discutir sobre o tema “território” 
enquanto aspecto de relevância 

junto ao enfrentamento das 
expressões da questão social, 

mais especificamente a 
Violência contra a Criança e 

Adolescente. 
  

Metodologia 
 

Análise crítica sobre as questões 
que se fazem presentes diante da 

sociedade vigente e suas 
expressões, utilizando-se de 

autores especialistas em 
Território e suas especificidades, 
formulando ações que venham ao 

encontro das necessidades 
concretas da população alvo,no 
caso Crianças e Adolescentes. 

 

Resultados 
 

Conclui-se que articulação dos 
sujeitos sociais, respeitando as 

particularidades e 
especificidades de cada 

espaço, organizando o espaço 
político gera um processo de 

transformação. 

QUADRO 02     

Artigo 02- 
Autora 

 
ZANIM,Carolina 

da Silva 
 

Título 
 

Violência contra 
Criança e 

Adolescente, uma 
Questão de 
Educação. 

Objetivo do Estudo 
 

Apresentar um novo processo 
de trabalho no Serviço de 
Enfrentamento a Violência 

Doméstica contra Criança e 
Adolescente e se propõe a 

medir os impactos que estas 
intervenções sociais exercem 

no comportamento das famílias 
que são inseridas no serviço do 

PAEF. 
 

Metodolgia 
 

A metodologia adotada é de 
abordagem quanti-qualitiva, 

sendo que o corpus da analise 
consistiu em aplicar intervenções 
entrevistas semi-estruturadas e 

rodas de conversa, abordando as 
problemáticas da educação e 

formas de potencializar praticas 
educativas 

Resultados 
 

A intervenção do grupo 
mostrou uma opção viável para 

atuar com famílias que 
apresentam características de 

violência e negligência e 
trabalhar o empoderamento 

das mesmas.A pesquisa 
apontou a importância social 

de poder trabalhar a 
problemática da família. 

QUADRO 03     

Artigo 03 
Autora 

 
GARCIA, Joana 
 

Título 
 

Entre o difuso e o 
oculto: o 

enfrentamento da 
Exploração Sexual 
contra Crianças e 
Adolescentes no 

âmbito do CREAS 

Objetivo do Estudo 
 

Investigar o fenômeno da 
Exploração Sexual e Comercial 
de Crianças e Adolescentes e 
os serviços de atendimento às 
vítimas no âmbito da política de 

assistência, tendo por 
referência uma pesquisa 

realizada em cinco CREAS. 
 
 

Metodologia 
 

Quantificar e sistematizar dados 
sobre possíveis atendimentos 

voltados á crianças e 
adolescentes vítima de violência. 

 

Resultados 
 

Tal pesquisa identificou que, 
embora o fenômeno tenha 

passado por um processo de 
politização inegável, 

alcançando maior visibilidade, 
seu enfrentamento ainda 

encontra dificuldades no que 
tange à invisibilidade 

no campo da intervenção. 
 

Fonte (AUTORA, 2018) 



 

Sob o ponto de vista da violência contra a Criança e o Adolescente, das 

pesquisas publicadas na Revista Serviço Social & Sociedade no período em 

questão (de 2014 a 2016), observa-se que no primeiro artigo, caracteriza-se 

uma publicação que utilizou-se da Dimensão Teórico- Metodológica “Dimensão 

que se refere à capacidade de apreensão do método e das teorias e sua 

relação com a prática, na ação profissional, que demanda dados da realidade, 

para a definição das conclusões apresentadas” (GUERRA, 2012). 

Isto porque a autora alega que: 

[...]o território como sendo um espaço contraditório cheio de 
vulnerabilidades e riscos, no qual seus membros estão expostos, mas 
que, da mesma forma, permite-nos evidenciar suas potencialidades, a 
partir de sua cultura, história e valores, que se configuram em 
oportunidades, redes de solidariedade, movimentos e organizações 
sociais que operam na proteção social e na garantia de direitos.[...] 
Partindo deste princípio, podemos perceber que o território se coloca 
como um espaço dinâmico com distintos significados e características 
específicas, resultantes das variadas dimensões, física, econômica, 
simbólica e sociopolítica, envolvidas em sua constituição e 
manutenção, mas principalmente pela atuação do homem 
(tonon,2014.p.125). 
 

 Nestes casos, trata-se majoritariamente de pesquisas desenvolvidas a 

partir de dados primários, constituídos pelo conteúdo existente em livros e 

artigos científicos, mas principalmente da aplicação das metodologias 

desenvolvidas no cotidiano do Assistente Social,  

Santos (2006) defende a compreensão da teoria como a forma que o 

assistente social se utiliza para apreender a realidade e as expressões da 

questão social que ali se encontram, compreendendo seu movimento, sua 

direção, suas contradições. Portanto, a competência teórico-metodológica é 

indispensável para a formação profissional, pois, sem ela, uma intervenção 

com qualidade fica prejudicada, visto que é a teoria que vai iluminar o 

significado social da ação, ultrapassando, dessa forma, o conhecimento do 

senso comum. 

No segundo artigo, o destaque se dá ao uso da Dimensão Ético-Política 

do Serviço Social, este, diz respeito aos objetivos e finalidades das ações do 

assistente social e os princípios e valores humano genéricos que os guiam 

(IAMAMOTO, 2001). 

Segundo a autora: 



 
[...]Com as reuniões as mães proporcionaram aos filhos momentos e 
espaços para conversar e ouvi-los, que é fundamental e faz parte da 
monitoria positiva que é de grande valia no recurso da educação. 
Durante as reuniões do grupo as mães foram orientadas de que são 
responsáveis em passar valores para os filhos. Esses valores podem 
ser positivos ou negativos. Muitas vezes os valores são transmitidos 
sem que haja percepção disso, através de um bom ou mau exemplo 
(ZANIM,2015.p.25). 
 

Neste Artigo, o profissional social tem como direção a atuação de 

conduzir grupos sócio educativos, de natureza preventiva auxiliando a 

desenvolver alternativas não coercitivas na educação dos filhos onde as 

famílias, poderão agrupar conhecimentos e potencializar uma educação de 

qualidade e compromisso com o futuro deles e da sociedade. “É parte de uma 

prática social voltada para a criação de novos valores, que é, também, o 

processo de criação de uma nova hegemonia no quadro das relações sociais” 

(IAMAMOTO, 2001), sistematizando-se o conhecimento de cada forma de 

violência para se propor medidas de prevenção e assistência particulares a 

cada tipo. O trabalho social tem como seu objetivo, contribuir para uma nova 

ordem societária com menos violência, abuso, discriminação e com mais 

justiça e equidade, respeitando os valores éticos e morais de casa sujeito. 

No terceiro e último artigo, houve destaque na Dimensão Técnico –

Operativa, sendo este, a capacidade do profissional de articular meios e 

instrumentos para materializar os objetivos, com base nos valores concebidos. 

O Artigo se destina a problematizar o modo como as ações voltadas ao 

enfrentamento da exploração sexual vêm ocorrendo nos CREAS, dando ênfase 

ao exame da articulação com a rede de serviços intersetoriais. Segundo 

Garcia, 

[...] o atendimento no Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) é realizado por meio 
da atividade de plantão técnico, realizado diariamente pelos técnicos 
para o serviço de acolhimento, escuta, orientações, 
encaminhamentos e acompanhamento especializado às famílias com 
membros em situação de ameaça ou violação de direitos. A 
população usuária deste serviço tem acesso ao CREAS através de 
demanda espontânea, encaminhados por outros serviços 
socioassistenciais, Equipes da Proteção Social Básica e demais 
Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (GARCIA,2016.p. 49). 
 

 Sendo assim, os profissionais buscaram conhecer as condições 

socioculturais, a história, os valores, os vínculos e a rede social de apoio com 

que os indivíduos atendidos contavam, para, a partir daí, construir em conjunto 



 

um Plano de Acompanhamento que propusesse estratégias adequadas à 

superação das situações de violação de direitos, definindo os tipos de ações, a 

periodicidade de atendimento e as finalidades pretendidas. 

Segundo Santos (2012), os procedimentos se referem às ações 

profissionais que têm uma abrangência maior e expressam o fazer profissional, 

que são as orientações, encaminhamentos, avaliações, estudo e planejamento, 

dentre outras, que são desenvolvidas através de um serviço prestado pela 

instituição que pode ter variadas formas, como o plantão, por exemplo. E para 

que o assistente social possa desenvolver essas ações, lança mão de 

ferramentas, que são os instrumentos e técnicas, como a observação, a 

abordagem individual e coletiva, a entrevista, os grupos e reuniões, a visita 

domiciliar, dentre outros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando os resultados correspondentes às pesquisas publicadas nos 

periódicos, sugere-se que estas estejam contribuindo cada vez mais para 

subsidiar as ações profissionais dos assistentes sociais de base, ou seja, os 

periódicos tem por objetivo contemporaneizar as abordagens profissionais, 

apresentando propostas de respostas às necessidades impressas e 

substancializadas no exercício profissional, não tendo um fim por ele mesmo, 

mesmo com pessoalidade arraigada, tão recorrente nas publicações 

analisadas. 

Sob o ponto de vista das Dimensões utilizadas, nos artigos publicados, 

faz-se mister para o assistente social a compreensão da realidade sob o ponto 

de vista de seu significado, sentido e profundidade de acepção. O Assistente 

Social interfere nas relações sociais cotidianas no atendimento das mais 

variadas expressões da questão social. Mas para que esse profissional possa 

atuar ele necessita de bases para sua intervenção, traduzidas em fundamentos 

teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos, que irão contribuir 

para iluminar a leitura da realidade e imprimir rumos à sua ação. 

Após a análise das particularidades dessas três dimensões, pode-se 

concluir que elas se constituem em níveis diferenciados de apreensão da 

realidade em que o Serviço Social irá intervir e que, portanto, não podem ser 



 

vislumbradas separadamente, havendo sempre uma interlocução constante 

entre elas, de forma que uma dimensão não seja mais priorizada do que outra 

e elas conformem uma unidade. A clareza do assistente social da necessidade 

de articulação dos fundamentos Teórico-Metodológicos, Ético- Políticos e 

Técnico-Operativos, tem implicações diretas na atuação desse profissional, 

pois a condensação dessas dimensões, juntamente com a formação e o 

exercício profissional, são expressões da materialidade do Projeto Ético-

Político do Serviço Social no cotidiano. 

 

REFERÊNCIAS 
 
ARAÚJO, Denilson Cardoso de; COUTINHO, Inês Joaquina Sant'Ana Santos. 
80 anos do Código de Menores. Mello Mattos: a vida que se fez lei. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1673, 30 jan. 2008. 
 
GARCIA, Joana – Entre o difuso e o oculto: o enfrentamento da Exploração 
Sexual contra Crianças e Adolescentes no âmbito do CREAS .UFRJ: Serviço 
Social em Questão, 2016. Tese de mestrado. 
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista 
de Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 2,p. 57-63, mar./abr. 2011. 
GUERRA, Yolanda. A Instrumentalidade do Serviço Social. São Paulo, Cortez, 
2012. 
 
IAMAMOTO, M. V. Relações sociais e serviço social no Brasil: esboço de uma 
interpretação histórico-metodológica / Marilda Villela Iamamoto; Raul de 
Carvalho. 3. ed. São Paulo: Cortez; [Lima, Peru]: CELATS, 2000. 
 
__________. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. 5º ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
 
SANTOS,Claudia Mônica dos.Os Instrumentos Técnicas:Mitos e Dilemas na 
formação profissional do Assistente Social,Rio de Janeiro:UFRJ,2006.248 
p.Tese (Doutorado)-Programa de Pós Graduação em Serviço Social, Escola de 
Serviço Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro,2006. 
 
SILVA, M. I. Estado & Sociedade Civil: Contribuições para a construção de 
uma perspectiva emancipatória. Boletin Electronico Sura número 120, Escuela 
de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, 2006. 
 
TONON,Alicia Santolini – O território e a intervenção profissional  frente à 
violência enquanto uma expressão da questão social.Londrina: Serviço Social 
em Revista,2014. Tese de mestrado. 
ZANIM,Carolina da Silva–Violência contra Criança e Adolescente, uma questão 
de Educação.Ribeirão Preto: Serviço Social e Realidade, 2015. Tese de 
mestrado. 


