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Introdução/Objetivos

A violência sexual contra crianças e adolescentes é um tema complexo e uma questão global
crítica, pois atinge milhares de vítimas no mundo todo violando seus direitos enquanto seres
humanos em desenvolvimento. Neste sentido, o educador social necessita refletir sobre as suas
causas e inter-relações dentro de uma perspectiva sistêmica em seus múltiplos contextos. Assim,
estudar o contexto sócio-ecológico-ambiental das “portas de entrada” desta modalidade de
violência é questão primordial para entender como esta se dá e quais são seus condicionantes.
Ressalta-se a necessidade do conhecimento do fenômeno pelos profissionais envolvidos e a
prioridade no atendimento à vítima, buscando um atendimento interdisciplinar para que os danos e
os traumas não sejam maximizados. Neste sentido, o presente estudo tem por objetivos: Realizar
um mapeamento do trabalho dos profissionais que atendem a criança e o adolescente vítima de
abuso sexual, e dos agentes responsáveis pelo processo legal de culpabilização do abusador.
Após esta fase diagnóstica, elaborar uma Proposta de Intervenção na busca de estratégias de
prevenção nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, bem como a formação de
uma rede de atendimento eficaz e protetiva que tenha como prioridade a criança e o adolescente
vitimizado.

Metodologia

Este trabalho será desenvolvido em dois momentos: 1) Já na fase inicial foram mapeadas 170
instituições que atendem a criança, o adolescente; as famílias e o abusador. 2) Após a análise
deste primeiro momento será construído um Programa de Intervenção direcionado a busca de
estratégias de prevenção, bem como a formação de uma rede de atendimento eficaz e protetiva
que tenha como prioridade a criança e o adolescente vitimizado. A pesquisa conta com uma
equipe formada por uma doutoranda do Programa de Pós Graduação em Educação Ambiental,
uma Bolsista CNPq, 23 Bolsistas Permanências e 7 voluntários. Tem como base teórica e
metodológica a bioecologia do desenvolvimento humano de Urie Bronfebrenner
(BRONFEBRENNER, 1979/1996), e será realizado em uma cidade do extremo sul do Brasil.

Resultados e Discussão

O mapeamento indica preliminarmente que o funcionamento da rede de atendimento ocorre de
forma multiprofissional com pouca ou nenhuma interlocução entre todos os serviços por onde
perpassa a criança, o adolescente, a família e o abusador causando uma potencializando a
revitimização na criança e no adolescente. Neste sentido, o desenvolvimento do Programa de
Intervenção prevê a união de a busca de uma única linguagem que vise a proteção integral a
criança e/ou adolescente vitimizado.

Considerações Finais ou Conclusão

A proposta apresentada está longe de ser a solução final para este problema social de tamanha
abrangência e complexidade. Entretanto, é uma alternativa para promover mudanças, ou pelo
menos desestabilizar estruturas enraizadas que muitas vezes não se dão conta da abrangência
das suas atuações no desenvolvimento da criança e/ou adolescente vitimizado. As instituições
envolvidas não pode mais furtar-se às suas responsabilidades sociais de propiciar proteção não
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apenas às crianças  e adolescentes, mas também às famílias e ao próprio abusador. Só assim,
será possível buscar estratégias de prevenção tendo a formação de uma rede como apoio afetivo e
social e preparada para interagir com seu público de maneira humana e respeitosa.
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