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RESUMO

A Assistência Social é uma política que tem sofrido grandes ofensivas na atual conjuntura política e econômica brasileira, na qual direitos têm sido 
abertamente ameaçados; o que rebate na qualidade de suas prestações socioassistenciais e, consequentemente, na apreensão da realidade sobre 
a qual atuam. Nesse sentido, no anseio de contribuir com a permanente qualificação das intervenções voltadas à garantia e defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes em situação de violência sexual no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), propusemos o estudo, cujo 
objetivo principal é analisar os condicionantes que envolvem o abuso sexual contra crianças e adolescentes nas famílias acompanhadas pelo 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Ana Vasconcelos, no Recife/PE, nos anos de 2016 e 2017. Consta em seus 
objetivos específicos a sistematização dos casos acompanhados, a identificação das situações de vulnerabilidade e risco social vivenciadas pelas 
famílias e a análise das condições objetivas e subjetivas que propiciaram a violação do direito da criança. Metodologicamente, a pesquisa 
classifica-se como descritiva e explicativa; assume a forma de pesquisa de campo a partir das técnicas de coleta de dados documental e, 
entrevistas semi-estruturadas, possuindo natureza quanti/qualitativa. Além disso, a reflexão a que se propõe este estudo fundamenta-se na teoria 
social crítica, norteando pelo seguinte problema de pesquisa: “quais os condicionantes do abuso sexual contra crianças nas famílias 
acompanhadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Ana Vasconcelos, do Recife/PE?”. Como já explícito, o lócus 
de pesquisa é o CREAS Ana Vasconcelos, no Recife, que abrange as regiões político-administrativas 01 e 06. O percurso metodológico da pesquisa 
se deu em duas grandes etapas: a 1ª etapa consistiu da ambientação, ou seja, o ingresso ao campo de pesquisa, a fim de realizar um diagnóstico, 
conhecer o volume de dados existentes e contextualizar os profissionais no sentido de construir processos e rotinas para a coleta de dados. Já a 2ª 
etapa, por sua vez, resumiu-se ao contato direto com as fontes de dados, ou seja, os prontuários SUAS e seus documentos complementares, tais 
como ofícios, relatórios de atualização do caso etc. Os resultados aqui apresentados são parciais, visto que a pesquisa ainda está em curso. 
Conforme os dados coletados no prontuário SUAS do total de 07 (sete) casos identificados, todos da Região Político-Administrativa (RPA) 06 (zona 
sul Recifense); no que se refere à faixa etária das vítimas, 03 (três) são crianças e, 04 (quatro) adolescentes. No que se refere ao tipo da violência 
sexual, 100% dos casos foram de caráter doméstico e intrafamiliar. Destaque-se que o baixo volume de casos aponta não apenas subnotificação, 
mas, principalmente, o frágil referenciamento do CREAS enquanto equipamento de proteção social de crianças e adolescentes vítimas de 
violência sexual, tanto pela população como pelos órgãos que compõem a rede de atendimento e proteção infanto-juvenil. Em se tratando das 
situações de vulnerabilidade e risco social, 100% das famílias acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI) em decorrência da violência objeto do presente estudo apresentaram restrições, tanto no presente como no passado familiar, 
quanto à renda, saúde, escolaridade e moradia. Concluímos, ainda que de forma parcial, que não se podem associar tais condições (sócio-
econômicas) à violência sexual contra crianças e adolescentes, no entanto, estas condições apresentam-se como fatores de risco, que interferem 
tanto na prevenção como na intervenção adequada e superação da violência vivenciada.
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