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RESUMO 

Os efeitos da violência sexual sobre a vida e a saúde das vítimas, e a magnitude da sua incidência, têm se 

configurado como um problema de saúde pública, atingindo pessoas nas diversas faixas etárias, 

independentemente de classe social, raça, etnia, religião, idade e grau de escolaridade. O estudo em questão 

caracteriza-se por uma revisão integrativa da literatura, com abordagem exploratória, documental, descritiva e 

qualitativa. Desse modo, o presente trabalho tem por objetivo compreender como as consequências da violência 

sexual poderão trazer diretamente na saúde sexual e apontar a importância da atuação do psicólogo no 

enfrentamento e apoio psicológico para que ela se reestabeleça e consiga superar possíveis medos, bem como 

fatores que causam à insegurança e a rejeição ao parceiro. 

Palavras-chave: Sexualidade. Mulheres. Vítimas. Abusos. Sexual. 

 

ABSTRACT 

The effects of sexual violence on the lives and health of victims, and the magnitude of its incidence, have been 

configured as a public health problem, affecting people in different age groups, regardless of social class, race, 

ethnicity, religion, age. and level of education. The study in question is characterized by an integrative literature 

review, with an exploratory, documentary, descriptive, qualitative approach. In this way, the present work aims to 

understand how the consequences of sexual violence can directly affect sexual health and point out the importance 

of the psychologist's role in coping and psychological support so that she can recover and overcome possible fears, 

as well as factors that cause insecurity and rejection of the partner. 

Keywords: Sexuality. Women. Victims. Abuses. Sexual. 

 

RESUMEN 

Los efectos de la violencia sexual en la vida y salud de las víctimas, y la magnitud de su incidencia, se han 

configurado como un problema de salud pública, afectando a personas de diferentes grupos etarios, sin distinción 

de clase social, raza, etnia, religión, edad y nivel de educación. El estudio en cuestión se caracteriza por una 

revisión integrativa de la literatura, con enfoque exploratorio, documental, descriptivo, cualitativo. De esta forma, 

el presente trabajo tiene como objetivo comprender cómo las consecuencias de la violencia sexual pueden afectar 

directamente a la salud sexual y señalar la importancia del papel del psicólogo en el afrontamiento y apoyo 

psicológico para que pueda recuperarse y superar posibles miedos, así como factores que causar inseguridad y 

rechazo de la pareja. 

Palabras clave: Sexualidad. Mujeres. Víctimas. Abusos Sexual. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, percebeu-se um aumento expressivo de mulheres em situação de violência 

sexual urbana que apelam precocemente aos serviços de saúde. Além do que, nota-se maior adesão ao 

seguimento ambulatorial, o que permite oferecer cuidados em saúde, incluindo-se diretamente atenção 

no campo da saúde mental. Levando-se em consideração os efeitos do estupro sobre a vida e a saúde 

das vítimas, e as consequências para as mulheres vítimas de abuso sexual, têm se configurado como um 

problema de saúde pública, atingindo suas vítimas nas diversas faixas etárias, independente de classe 

social, raça, etnia, religião, idade e grau de escolaridade. 

O Relatório Mundial sobre Violência e Saúde aponta que em quase todos os países, a violência 

sexual pode ser encontrada em todas as idades e classes socioeconômicas. No mundo, a exemplo do 

Brasil, a violência sexual vem sendo um sério problema de saúde pública, por ser uma das principais 

causas de morbidade e mortalidade feminina (KRUG et. al., 2002). A violência baseada em questões de 

gênero é também um desrespeito dos direitos humanos. Afeta mulheres de todas as idades, de diferentes 

mailto:ricardopsicologo@live.com
http://lattes.cnpq.br/5832830245348799


 
Florianópolis, Ed.16, n.01, Outubro/2022 - ISSN/2675-5203 9 

níveis econômicos e sociais, em qualquer espaço, seja ele público ou privado, independente de qual seja 

a fase de sua vida (RIBEIRO et al., 2009).  

A violência sexual abrange uma série de fatores, que vai do assédio sexual à exploração sexual, 

considerado como estupro, tendo como seu maior agressor os homens, parceiros fixos e/ou pessoas 

próximas, fazendo com que a vítima acabe não denunciando o abuso sofrido. Com grande crescimento 

e repercussão desse ato covarde e desumano, é que foi criada a Lei Maria da penha, a qual dispõe de 

mecanismos suficientes e eficientes para coibir a prática de violência contra a mulher, cuja pena varia 

de um a três anos de detenção, contendo medidas que vão desde a remoção do agressor do domicílio à 

proibição de sua aproximação da vítima agredida (BARBOSA et. al., 2013). 

Partindo deste cenário, fixa-se como objetivo geral do trabalho a compreensão dos conceitos 

acerca da violência sexual, e de como este ato atinge a saúde da mulher, realizando-se uma revisão 

bibliográfica, abrangendo concepções na historiografia com tentativas de compreender a mentalidade 

do homem e da mulher em cada período da história. 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados objetivos 

específicos, para restringir logicamente o raciocínio descritivo apresentado neste estudo. Assim, busca-

se com a presente pesquisa: compreender como a violência e o abuso sexual interferem no 

relacionamento com o parceiro; entender a importância e atuação do psicólogo, de modo a contribuir 

para a melhora da autoestima e superar a insegurança e o medo da vítima; compreender como à libido 

poderá diminuir após a perpetração do abuso. 

Justifica-se que com a mistura dos conceitos utilizando-se da revisão bibliográfica e pesquisa 

realizada em campo, consiga se obter uma nova perspectiva condizente com o tema, assim como um 

melhor aprendizado sobre as ocorrências da violência, e de como a mulher se sente dentro de um ato 

sexual, pós traumas desvendados apenas com a literatura existente. 

Dá-se a hipótese do trabalho que com o entendimento sobre os acontecimentos históricos sobre 

a violência sexual contra as mulheres, em conjunto com sua interpretação devido à literatura existente, 

a pesquisa ajude a melhorar a compreensão e entendimentos sobre o sentimento das mulheres depois da 

ocorrência de acontecimentos abusivos. 

O desenvolvimento do presente trabalho se deu a partir de uma revisão bibliográfica sobre o 

tema, buscando analisar e investigar sobre as consequências e traumas na vida sexual da mulher após 

um estupro ou abuso. Uma pesquisa é um processo de construção, de conhecimento propagado de forma 

fundamentada, por metodologias e aprendizagens. 

Para iniciar a pesquisa para o projeto do trabalho será necessária uma pesquisa em livros e 

artigos que fundamentam a base teórica para o desenvolvimento dos objetivos. A pesquisa de 

referenciais também é imprescindível para compreensão do tema. Para Gil (1998, p. 17) “[...] a pesquisa 

é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou então quando 

a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não pode ser adequadamente 

relacionada ao problema.” 

A metodologia é o tópico do projeto de pesquisa que abrange maior número de itens, pois 

responde às seguintes questões: Como? Com quê? Onde? Quanto? (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Através de uma pesquisa investigativa e qualitativa buscou-se entender como a prática de violência e 

abuso sexual poderá trazer sérias consequências para a vida sexual da mulher, além de se demonstrar o 

impacto e as percepções dos autores sobre o tema, buscando sempre encontrar um equilíbrio e 

racionalidade entre todos os posicionamentos.  

No geral, a pesquisa não tem o propósito de produzir números ou apontar um caminho, mas 

sim contribuir com uma breve análise descritiva documental. A metodologia utilizada para pesquisa e 

produção do projeto foi embasada em dados investigativos e exploratórios em artigos e livros. Sendo 

assim, as referências bibliográficas contribuíram com as reflexões, possibilitando análises sobre estudos 

referentes ao tema.  
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SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL 

Segundo Teixeira-Filho et. al. (2013), a palavra violência origina-se do latim, significando 

tudo o que ocorre pela força e contra a espontaneidade, ou vontade de uma pessoa, isto é, passando por 

cima da sua liberdade de escolha e autonomia. Consequentemente é um ato de brutalidade que envolve 

maus-tratos, abuso físico, sexual e psíquico contra o sujeito, determinadas pela opressão, intimidação e 

pelo medo. 

Segundo Trabbold et. al. (2016) e Sudário, Almeida e Jorge (2005), a violência sexual está 

presente em todos os países, independentemente da idade e classe econômica, sendo taxado como um 

problema de saúde pública, atingindo suas vítimas nas diversas faixas etárias, independentemente da 

raça, etnia, religião e grau de escolaridade. Segundo levantamento realizado pela Secretaria de 

Segurança Pública de São Paulo, em 2012, no estado paulista, o número de ocorrências de lesão corporal 

dolosa contra a mulher, isto é, quando há intenção de lesionar, chegou a 34 mil registros (CNN BRASIL, 

2012).  

A violência sexual, em particular o estupro, atinge principalmente meninas, adolescentes e 

mulheres jovens em todo o mundo. Os estudos sobre o tema indicam que, na maioria das situações, ela 

é praticada por parentes, pessoas próximas ou conhecidas, o que torna esse crime mais difícil de ser 

denunciado. Avalia-se que menos de 10% dos casos desse tipo de abuso sejam denunciados (BARBOSA 

et. al., 2013). 

Nos últimos anos, percebe-se um aumento expressivo de mulheres em situação de violência 

sexual urbana que apela precocemente aos serviços de saúde. Além do que, nota-se maior adesão ao 

seguimento ambulatorial, o que permite oferecer cuidados em saúde, incluindo-se diretamente atenção 

no campo da saúde mental. A violência contra a mulher é refletida através do aumento das taxas de 

suicídio, do uso abusivo de substâncias psicoativas e em problemas de saúde como: cefaleias, distúrbios 

gastrintestinais e sofrimento psíquico. 

Além disso, impacta também na saúde reprodutiva, como no caso de gravidez indesejada, dor 

pélvica crônica, doença inflamatória pélvica e doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Esta 

violência pode ainda se relacionar à ocorrência tardia de morbidades como artrite, problemas cardíacos 

e hipertensão (COELHO, 2017). Baseado no estudo de Ribeiro et. al. (2009), a violência por parceiro 

íntimo enquanto problema de saúde pública não tem reduzido e, apesar de estar presente diariamente na 

rotina dos serviços de saúde, o desconhecimento dos profissionais do setor sobre esse problema e seu 

enfrentamento contribui para a subnotificação. 

 

VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 

Dados estatísticos que ilustram o cenário de violência contra as mulheres estão no fato de um 

quarto de todas as mulheres do mundo são estupradas pelo menos uma vez na vida (SUDÁRIO; 

ALMEIDA; JORGE, 2005). De acordo com Teixeira-Filho et. al. (2013), somada a outras estimativas, 

esse crime acomete 12 milhões de mulheres em todo o planeta a cada ano, neste caso, as vítimas mais 

frequentes de violência sexual são do sexo feminino e seus agressores são, sobretudo, do sexo masculino.  

A violência contra a mulher é refletida através do aumento das taxas de suicídio, do uso 

abusivo de substâncias psicoativas e em problemas de saúde como: cefaleias, distúrbios gastrintestinais 

e sofrimento psíquico. Além disso, impacta também na saúde reprodutiva, como no caso de gravidez 

indesejada, dor pélvica crônica, doença inflamatória pélvica e doenças sexualmente transmissíveis. Esta 

violência pode, ainda, relacionar-se à ocorrência tardia de morbidades como artrite, problemas cardíacos 

e hipertensão (COELHO, 2017). 

Segundo Freitas et. al. (2016), a violência doméstica e familiar contra a mulher é um problema 

de grande magnitude no Brasil. Dentre as notificações ao Sistema de Vigilância de Violências e 
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Acidentes (VIVA) em 2008, 75,9% dos casos de violência contra a mulher, os agressores faziam parte 

do núcleo familiar ou eram conhecidos.  

Em uma pesquisa realizada no ano de 2013, observou-se que no Brasil, 54% dos entrevistados 

declararam conhecer pelo menos uma mulher que teria sido agredida por um parceiro, e 56% afirmaram 

conhecer pelo menos um homem que teria agredido uma parceira. Relatou também que 89% e 88% dos 

entrevistados consideram que, nos últimos cinco anos, houve um aumento da ocorrência de agressões e 

assassinatos de mulheres por parceiros ou ex-parceiros, respectivamente (FREITAS et. al., 2016). 

A partir do citado por Teixeira-Filho et. al. (2013), essa violência pode ser considerada, como 

todo ato ou jogo sexual, cuja finalidade seja estimular sexualmente uma pessoa contra sua própria e livre 

espontânea vontade. 

 

SAÚDE SEXUAL PÓS TRAUMAS 

A violência sexual tem sequelas devastadoras nas esferas físicas e mentais, em curto e longo 

prazo. Entre as consequências físicas imediatas estão à gravidez, infecções do trato reprodutivo e DSTs. 

A longo prazo, essas mulheres podem desenvolver distúrbios ginecológicos e na esfera da sexualidade. 

Mulheres com história de violência sexual têm maior vulnerabilidade para sintomas psiquiátricos, 

principalmente depressão, pânico, somatização, tentativa de suicídio, abuso e dependência de 

substâncias psicoativas (AZEVEDO, 2013).  

A violência compreende o emprego de força física para subjugar a vítima a realização da 

conjunção carnal, ou do ato libidinoso e a grave ameaça poderá ser direta, indireta, implícita ou explícita, 

mas deve ser séria, causando na vítima profundo temor, de modo a anular a sua capacidade volitiva. 

Relativamente ao dolo como elemento subjetivo, esse deve ser reconhecido para a constituição do delito, 

não importando a motivação, ressaltando-se que não existe modalidade culposa (AZEVEDO, 2013). 

Para Teixeira-Filho et. al. (2013), essa violência pode ser considerada, como todo ato ou jogo 

sexual, que tenha por finalidade estimular sexualmente, uma pessoa contra sua própria e livre espontânea 

vontade. Além das alterações de ordem cognitiva, emocional e comportamental na vítima, que podem 

resultar na sua perda de liberdade, receio em se aproximar de outras pessoas, especificamente do sexo 

masculino, ansiedade, tristeza, vergonha e até culpa pelo fato ocorrido (CNN BRASIL, 2021), o abuso 

sexual também pode gerar sintomas físicos, como “[...] hematomas e traumas nas regiões oral, genital e 

retal, coceira, inflamação e infecção nas áreas genital e retal, doenças sexualmente transmissíveis, 

gravidez, dores e doenças psicossomáticas e desconforto em relação ao corpo” (HABIGZANG et. al., 

2012; ARAÚJO et. al., 2011). 

De acordo com Monteiro, Morais e Rocha (2010), a mulher, por ser alvo preferencial deste 

tipo de violência, merece a atenção por parte de profissionais, principalmente os de enfermagem que, 

na sua trajetória prática e em qualquer ambiente de trabalho, podem se defrontar com essa situação, 

exigindo conhecimento específico e habilidade para realizar esse cuidar como expressão humanizada da 

enfermagem, com poder transformador, que deve ser sentido e vivido por parte de quem cuida e de quem 

é cuidado. 

 

DESENCADEAMENTO DE SENTIMENTOS 

A violência se tornou um acontecimento social de múltiplos significados, podendo ser desde 

as formas mais cruéis de torturas, até as mais simples praticadas face aos seres humanos, ainda mais 

preocupantes quando se trata de pessoas indefesas, consideradas vulneráveis, tais como no caso de 

crianças, adolescentes, idosos e mulheres. Em geral, a violência pode ser diferenciada por: física, 

psicológica e comportamental. Neste sentido, existe muita dificuldade em traçar uma definição para este 

acontecimento devido às várias conceituações nas diversas áreas do conhecimento, visto que essa 
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problemática é discutida com intensidade pela psicologia, sociologia, saúde, segurança pública, entre 

outros (ARAÚJO et. al., 2011). 

O transtorno da violência chega aos serviços de saúde em diferentes episódios e tempos, 

principalmente quando o ato da agressão provocou grandes repercussões. Diante desta realidade, os 

profissionais da área da saúde devem estar instruídos e prevenidos emocionalmente para poderem 

enfrentar momentos de tensão no atendimento de vítimas de violência, fornecendo acompanhamento 

integral (ARAÚJO et. al., 2011). 

Conforme dados do Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, a violência é um dos maiores 

problemas de saúde pública do mundo e pode ser definida como o uso intencional da força física ou do 

poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 

comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 

deficiência de desenvolvimento ou privação (KRUG et. al., 2002). 

Nesta linha, discute-se que, na maioria dos casos, os agressores são membros da família ou 

pessoas que se encontram em um papel de proteção. Sendo assim, o vínculo emocional presente será 

fragilizado ou até rompido, sendo a condição de vulnerabilidade ainda maior, acarretando inúmeros 

prejuízos para o estado psicológico da vítima. 

Nesta linha, complementa Araújo et. al. (2011) que, para compreender o fenômeno da 

violência sexual, é necessária a exploração do contexto socioeconômico, político e cultural, onde 

crianças, adolescentes e suas famílias estão inseridas. Esta investigação é de extrema importância, pois 

apesar de a violência sexual apresentar contextos comuns em diferentes situações, cada caso é único e 

exige um olhar particularizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema foi escolhido devido a diversas pesquisas e a curiosidade na questão levantada sobre 

o assunto, que foi realizado e embasado em artigos relacionados ao conteúdo, onde se mostra que a 

violência sexual no Brasil e no mundo está crescendo cada vez mais.  

Como demonstrado e evidenciado por diversos autores, a violência sexual vem causando um 

grande problema de saúde pública entre as mulheres. A maioria dos agressores são pessoas próximas da 

vítima ou até parceiros, fazendo assim, com que a vítima não denuncie o abuso sofrido. 

Com base nas pesquisas e análises dos artigos, pode-se constatar que o psicólogo social tem 

grande influência no que diz respeito ao combate da violência sexual. Afinal de contas, atua com um 

modelo clínico, que procura integrar as novas singularidades decorrentes das mudanças e os processos 

que contextualizam as circunstâncias em que está violência ocorre ou pode ocorrer, requerendo o 

deslocamento do psicólogo nos diversos espaços por onde tal ato pode acontecer, como dentro de um 

cenário familiar. 

A atuação dos profissionais de psicologia centrados nesse modelo grupal poderá desenvolver 

a efetividade das vítimas, as quais carregam traumas na sua sexualidade, dificultando a interação em 

novos relacionamentos, precisando de apoio para poder superar esses desafios, e também que possam 

protegê-las, e prevenir outras pessoas desse tipo de violência, para que assim possibilite uma vivência 

harmônica e mais protegida. Superar toda forma de violência contra mulher e, em particular, superar a 

violência sexual, por tudo já apresentado, não significa necessariamente extingui-la, mas consiste 

principalmente em criar mecanismos para promover a visibilidade aos direitos humanos e aos 

dispositivos de enfrentamento. 
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RESUMO 

Serviço social é a profissão de nível superior regulamentada pela Lei 8.662/1993, no Brasil surgiu na década de 

1930, a importância da profissão foi reconhecida nas décadas de 1940 e 1950 e regulamentada em 1957. Neste 

trabalho abordamos a importância do serviço social no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que é 

uma unidade pública descentralizada, localizada em áreas de vulnerabilidade social, caracteriza-se como porta de 

entrada dos usuários a rede socioassistencial de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), de caráter Preventivo, Protetivo e Proativo. Atendimentos ofertados aos usuários do serviço, a equipe 

multiprofissional, demandas desenvolvidas pelo assistente social no âmbito do (CRAS), qual o papel deste 

profissional na efetivação dos direitos sociais. A revisão de literatura mostra a relevância do trabalho do assistente 

social no dia a dia na proteção social básica. O estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva. O resultado 

almeja disponibilizar acesso aos serviços e defesa de direitos sociais aos usuários do território. 

Palavras-chaves: Serviço. Social. CRAS. 

 

ABSTRACT 

Social work is a higher-level profession regulated by Law 8.662/1993, in Brazil it emerged in the 1930s, the 

importance of the profession was recognized in the 1940s and 1950s and regulated in 1957. In this work we address 

the importance of social work in the Center Reference for Social Assistance (CRAS), which is a decentralized 

public unit, located in areas of social vulnerability, is characterized as a gateway for users to the socio-assistance 

network of Basic Social Protection of the Unified Social Assistance System (SUAS), of Preventive, Protective and 

Proactive. Assistance offered to service users, the multidisciplinary team, demands developed by the social worker 

within the (CRAS), what is the role of this professional in the realization of social rights. The literature review 

shows the relevance of the social worker's work on a daily basis in basic social protection. The study is qualitative, 

descriptive research. The result aims to provide access to services and defense of social rights to users of the 

territory.  

Keywords: Service. Social. CRAS. 

 

RESUMEN 

El trabajo social es una profesión de nivel superior regulada por la Ley 8.662/1993, en Brasil surgió en la década 

de 1930, la importancia de la profesión fue reconocida en las décadas de 1940 y 1950 y reglamentada en 1957. En 

este trabajo abordamos la importancia del trabajo social en el Centro de Referencia para la Asistencia Social 

(CRAS), que es una unidad pública descentralizada, ubicada en zonas de vulnerabilidad social, se caracteriza como 

puerta de entrada de los usuarios a la red socioasistencial de Protección Social Básica del Sistema Único de 

Asistencia Social (SUAS), de Preventiva, Protectora y Proactiva. La asistencia ofrecida a los usuarios del servicio, 

el equipo multidisciplinario, las demandas desarrolladas por el trabajador social dentro del (CRAS), cuál es el 

papel de este profesional en la realización de los derechos sociales. La revisión bibliográfica muestra la relevancia 

del trabajo del trabajador social en su día a día en la protección social básica. El estudio es una investigación 

cualitativa, descriptiva. El resultado pretende facilitar el acceso a los servicios y la defensa de los derechos sociales 

a los usuarios del territorio. 

Palabras clave: Trabajo. Social CRAS. 

 

INTRODUÇÃO 

Abordaremos um breve relato da história da atuação do Serviço Social no Brasil. 

Também será apresentado o Centro de Referência de Assistência Social CRAS, os serviços 

ofertados para a comunidade deste território, composição da equipe de referência. 
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O objeto de estudo do presente artigo tem como tema Serviço Social no âmbito do 

Centro de Referência de Assistência Social – (CRAS). 

O trabalho destes profissionais no Serviço de proteção social básica e suas demandas, 

papel do assistente social na efetivação dos direitos sociais. 

A contribuição deste estudo faz-se por meio de instrumentos técnico-operativo, teórico 

metodológico e ético político empregado de acordo com o código de ética do assistente social 

que busca mudar a ordem social e encorajar o indivíduo oprimido, a participarem no seu 

processo de mudança. 

 

UM BREVE RELATO DA HISTÓRIA DO SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL 

No Brasil, as primeiras escolas de Serviço Social surgiram no final da década de 1930, 

quando se desencadeou no país o processo de industrialização e urbanização. Nas décadas de 

1940 e 1950, houve um reconhecimento da importância da profissão, que foi regulamentada em 

1957 com a Lei nº 3252. Acompanhando as transformações da sociedade brasileira, a profissão 

passou por mudanças e necessitou de uma nova regulamentação: a lei 8662/93, que retribui a 

uma carreira de nível superior, com registro junto ao Conselho Regional de Serviço social 

(CRESS), os conselhos estaduais estão vinculados ao Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS). Ainda em 1993, o Serviço Social instituiu um novo Código de Ética, expressando o 

projeto profissional contemporâneo comprometido com a democracia e com o acesso universal 

aos direitos sociais, civis e políticos. A prática profissional também é orientada pelos princípios 

e direitos firmados na Constituição de 1988 e na legislação complementar referente às políticas 

sociais e aos direitos da população. Não podendo haver qualquer tipo de discriminação no 

atendimento profissional. 

O Serviço Social é uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho. 

Recentemente, comemorou-se 80 anos de uma profissão legitimada e reconhecida na sociedade 

brasileira, que contou com a presença e desempenho de muitas mulheres para que isso 

acontecesse. 

De acordo com Mioto e Nogueira (2013), no Brasil o debate instaurado em torno da 

profissão, e sobre a relação visceral entre Serviço Social e política social, floresceu e 

aprofundou-se significativamente ao longo das duas últimas décadas do século 20 e consolida-

se no início do século 21 dando impulso para conquistarem cada vez mais um amplo espaço 

para desenvolver seus trabalhos. 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 

CRAS é unidade pública de referência da proteção social básica e tem como uma de 

suas funções a oferta exclusiva do PAIF. Portanto, é ao CRAS que as famílias estão 

referenciadas no território; é pelo CRAS e somente por essa unidade que as atividades do 

(PAIF) são desenvolvidas. 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) são os serviços que, juntamente com o 

Serviço de Proteção Básica no Domicílio para pessoas com deficiência e idosas, os programas, 

os projetos e os benefícios socioassistenciais, materializam as ações da proteção social básica 

da Política de Assistência Social. 
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SERVIÇO OFERTADO NA UNIDADE DO CRAS 

Os serviços ofertados pelo CRAS visam o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos – SCFV, que acontece com o intuito de prevenir situações de risco social e 

fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Dentre estes serviços ocorrem trocas de 

conhecimentos e de vivência entre os usuários, possibilitando que as pessoas consigam 

expressar de várias maneiras, as suas expectativas, desejos e projetos. A formação dos grupos 

deve respeitar as necessidades dos participantes, sempre levando em consideração as 

particularidades do seu ciclo de vida. 

Oficinas no SCFV são as práticas e vivência cultural, lúdicas, de lazer e esportiva, a 

estratégia serve para incentivar a participação do público alvo e promover a reflexão do tema, 

portanto são atividades complementares ao grupo. 

Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 

109/2009),  

 

O PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a 

finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus 

vínculos, promover seu acesso a direitos e o usufruto deles e contribuir na melhoria 

de sua qualidade de vida. O trabalho social continuado do PAIF deve utilizar ações 

nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar o 

universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço 

(CNAS, 2009). 

 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

O SUAS prevê a necessidade de equipes multiprofissionais para o planejamento e a 

execução dos serviços, e a quantidade de profissionais vai depender do porte do município e da 

necessidade das famílias e indivíduos e do território. 

De acordo com a resolução CNAS nº 17, de 20 de junho de 2011, onde diz que “são 

obrigatórios profissionais de nível superior para compor a equipe de referência.” 

Mas no caso da proteção social básica, o assistente social e o psicólogo são os que 

devem compor a equipe de referência do CRAS. Entretanto, conforme dispõe a referida 

Resolução, a critério da gestão municipal e do Distrito Federal, outros profissionais de nível 

superior poderão compor esta equipe, para atender as requisições específicas do serviço. 

 

O Artigo 6°‒ E corrobora, fortalece e potencializa a concepção de Equipes de 

Referência, estabelecida na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 

SUAS – NOB/RH-SUAS, e sua concretização, compreendendo a Assistência Social 

como um direito social é fundamental que deve ser garantido ao/à cidadão/ã com 

efetividade e qualidade. Portanto, passa pela reconfiguração do trabalho social nessa 

área no sentido de sua valorização, profissionalização, formação técnica, ética e 

política (CFESS, 2011). 

 

SERVIÇO SOCIAL NO ÂMBITO DO CRAS 

Ao longo dos anos, percebe-se um aumento do trabalho dos assistentes sociais em 

diversos segmentos e espaços ocupacionais, principalmente no campo da Política de 

Assistência Social devido à implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

Para Iamamoto (2008, p.140), “O trabalho encontra-se no centro da questão social: 

tanto as formas de trabalho, quanto a apologia do trabalho, ou seja, sua louvação ou beatificação 

expressa na ética do trabalho”. 
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Dentre várias equipes que atuam no CRAS, tenciona-se destacar o cotidiano do 

Assistente Social. 

O assistente social em seu campo de trabalho tem como objetivo dar resposta às 

demandas dos usuários a quem prestam serviços, garantindo o acesso aos direitos sociais 

assegurados pela constituição Federal de 1988, também utilizam as normas e prescrições 

contidas na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, nas Diretrizes Curriculares no Projeto 

Ético Político do Serviço Social que estabelecem valores e princípios que ajudam a desvendar 

as possibilidades contidas na realidade social. 

Compete a este profissional conhecer as situações de risco e vulnerabilidade social das 

famílias e indivíduos; acolhida; orientações e encaminhamentos; acompanhamento familiar; 

informação; promoção ao acesso à documentação pessoal; mobilização e fortalecimento de 

redes sociais de apoio; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário, defesa de direitos, 

elaborar relatórios; busca ativa; conhecer a realidade do território de abrangência. 

De acordo Iamamoto (2016),  

 

O Serviço Social no mundo contemporâneo no Brasil, é representado pela formulação, 

e planejamento para a execução de políticas públicas voltada a questão social e técnica 

do trabalho como: ação socioeducativa na prestação de serviço social voltado aos 

direitos violados do cidadão. A lei n. 8.662 de 07 de junho 1993, que regulamenta a 

profissão, referente aos artigos 4º e 5º sobre as competências e atribuições, privativas 

a assistência social (IAMAMOTO, 2016), 

 

As demandas vindas da população que exigem respostas políticas à luz do projeto 

ético-político do serviço social, nos últimos tempos aumentaram a procura pelos serviços, 

devido à situação de miséria, trabalho escravo e infantil, a falta de acesso à saúde, educação, 

entre outras, o público alvo que procura por atendimento são famílias e indivíduos que 

enfrentam hoje a crise no mundo do trabalho potencializando a questão social. 

De acordo com os Princípios Constitucionais, os direitos sociais estão estabelecidos 

no art. 6º da CF/88, “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

 

PAPEL DO ASSISTENTE SOCIAL NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

O assistente social tem como objetivo atender as demandas dos usuários dos serviços, 

garantindo o acesso aos direitos assegurados na Constituição Federal de 1988 e na legislação 

complementar. Requerendo deste profissional, resposta articulada às reais necessidades da 

população usuária, com conhecimento generalista crítico, sendo capaz de desenvolver 

caminhos para a emancipação política do sujeito. Para isso é necessário articular com forças 

coletivas, rede socioassistencial e/ou outras políticas públicas. 

São muitos os encaminhamentos solicitados dentro de um CRAS, abordando sobre a 

demanda com maior procura nos últimos anos, claro depois da Bolsa Família. Esta demanda 

chama-se Benefício de Prestação continuada – BPC, este é um benefício assistencial que 

ampara pessoas idosas com 65 anos de idade ou mais e o cidadão com deficiência física, mental, 

intelectual ou setorial de longo prazo, que o impossibilita de participar de forma plena e efetiva 

na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. 
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Conforme previsto no artigo 203 da Constituição Federal, “o benefício assistencial é 

de competência da Assistência Social, e é prestado a quem deles necessitar, independentemente 

de haver contribuição à Seguridade Social.” 

Esse benefício integra a proteção social básica no âmbito do Sistema Único da 

Assistência Social-SUAS, previsto no inciso V do art.203 da Constituição Federal, normatizado 

nos artigos 20,21 e 21-A da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, em consonância com o 

estabelecido pela Política Nacional de Assistência Social- PNAS, coordenada pelo Ministério 

do Desenvolvimento Social- MDS. 

As famílias de baixa renda que desejam ser encaminhadas ao benefício assistencial 

devem procurar um CRAS, antes da primeira visita ao INSS, pois é necessário realizar o 

cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou se 

atualizar, ainda é uma das exigências para ser concedido o amparo social. É na assistência social 

que o usuário procura agendar as perícias de avaliação social e médica. Nos últimos meses o 

público preferencial está com dificuldade de acesso ao sistema do (Meu INSS), tanto pelo site, 

quanto pelo (telefone 135) da central de atendimento da Previdência. Houve mudanças, e 

devido a este impasse, o usuário tem procurado com frequência o CRAS, para receber as 

informações adequadas. Mas nem sempre, as próprias assistentes sociais dos CRAS conhecem 

todas as regras. As técnicas do serviço social encaminham o processo de requerimento, mas não 

têm poder de decisão sobre o benefício.  

Desde o decreto 8.805/2016, para solicitar o Benefício Assistencial da Lei Orgânica 

da Assistência Social- LOAS (BPC) “é obrigatório estar cadastrado no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico”. 

As profissionais em serviço social estão sempre sobrecarregadas com demandas 

decorrentes de situações de riscos, conflitos, violência familiar e comunitária, ainda, com 

aqueles usuários que buscam orientações e informações em relação ao atendimento das políticas 

públicas. 

Iamamoto, (1997, p. 14), define o objeto do Serviço Social nos seguintes termos: 

 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais variadas 

expressões cotidianas, 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 (IAMAMOTO, 1997). 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

De acordo com Mioto e Nogueira (2013), no Brasil “o debate instaurado em torno da 

profissão, e sobre a relação visceral entre Serviço Social e política social, floresceu e 

aprofundou-se significativamente ao longo das duas últimas décadas do século 20 e consolida-

se no início do século 21 dando impulso para conquistarem cada vez mais um amplo espaço 

para desenvolver seus trabalhos.” 

Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 

109/2009), o PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8805.htm
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finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, 

promover seu acesso a direitos e o usufruto deles e contribuir na melhoria de sua qualidade de 

vida. O trabalho social continuado do PAIF deve utilizar ações nas áreas culturais para o 

cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar o universo informacional e proporcionar 

novas vivências às famílias usuárias do serviço. 

O Artigo 6° corrobora, pois fortalece e potencializa a concepção de Equipes de 

Referência, estabelecida na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – 

NOB/RH-SUAS, e sua concretização, compreendendo a Assistência Social como um direito 

social é fundamental que deve ser garantido ao/à cidadão/ã com efetividade e qualidade. 

Portanto, passa pela reconfiguração do trabalho social nessa área no sentido de sua valorização, 

profissionalização, formação técnica, ética e política. 

Segundo Iamamoto (2008, p.140), “O trabalho encontra-se no centro da questão social: 

tanto as formas de trabalho, quanto a apologia do trabalho, ou seja, sua louvação ou beatificação 

expressa na ética do trabalho”. 

Iamamoto (2016), diz que: 

 

O Serviço Social no mundo contemporâneo no Brasil, é representado pela formulação, 

e planejamento para a execução de políticas públicas voltada a questão social e técnica 

do trabalho como: ação socioeducativa na prestação de serviço social voltado aos 

direitos violados do cidadão. A lei n. 8.662 de 07 de junho 1993, que regulamenta a 

profissão, referente aos artigos 4º e 5º sobre as competências e atribuições, privativas 

a assistência social (Iamamoto, 2016), 

 

De acordo com os Princípios Constitucionais, os direitos sociais estão estabelecidos 

no art. 6º da CF/88. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Dentre os benefícios assistenciais, o mais conhecido é o Benefício de Prestação 

Continuada- BPC. Esse benefício integra a proteção social básica no âmbito do Sistema Único 

da Assistência Social - SUAS, previsto no inciso V do art.203 da Constituição Federal, 

normatizando nos artigos 20,21 e 21-A da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, em 

consonância com o estabelecido pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS, 

coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social- MDS. 

Desde o decreto 8.805/2016, para solicitar o Benefício Assistencial da Lei Orgânica 

da Assistência Social- LOAS (BPC) é obrigatório estar cadastrado no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8805.htm


 
Florianópolis, Ed.16, n.01, Outubro/2022 - ISSN/2675-5203 20 

Enfim, conclui-se que transformações ocorridas no sistema econômico mundial 

provocaram mudanças nas relações sociais, nas relações do mundo do trabalho e, 

consequentemente, na questão social. 

Estes espaços demandam trabalho para os assistentes sociais, e como todo campo de 

atuação exige respostas e compromisso profissional possibilitando aos usuários o acesso aos 

direitos sociais. Aos assistentes sociais, criam-se novos espaços de lutas de enfrentamento a 

partir da Constituição Federal de 1988.  

Exige-se desses profissionais competências e habilidades além daquelas preconizadas 

pela Lei 8662/93 (Lei de Regulamentação da profissão). 
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RESUMO  

O objetivo deste artigo é compreender como a temática da deficiência se desenvolveu no campo das políticas 

públicas brasileiras depois dos anos de 1970 até os dias atuais. Especificamente, buscou-se identificar os principais 

marcos políticos e legais da inclusão das Pessoas com deficiência (PcD). Por meio de uma pesquisa bibliográfica, 

os resultados indicaram que no Brasil, o movimento social das PcD se intensificou após o regime militar e ganhou 

contribuições de diferentes órgãos na hierarquia governamental brasileira, dentre os quais a Coordenadoria 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora (sic) de Deficiência (CORDE) e o Conselho Nacional dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência (CONADE), que, junto à Secretaria de Direitos Humanos, têm implantado e 

regulamentado ações de inclusão no país. Também verificou-se que a população de PcD, tem menos acesso à 

educação, salários menores e várias outras desvantagens se comparadas às pessoas sem deficiência, evidenciando 

que leis de inclusão no trabalho, dentre outras ações, ainda não são suficientes para consolidação de seus direitos. 

Palavras-chave: Políticas. Sociais. Pessoas. Deficiência. Trabalho. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to understand how the theme of disability has developed in the field of Brazilian 

public policies from the 1970s to the present day. Specifically, we sought to identify the main political and legal 

frameworks for the inclusion of Persons with Disabilities (PwD). Through a bibliographical research, the results 

indicated that in Brazil, the PwD social movement intensified after the military regime and gained contributions 

from different bodies in the Brazilian governmental hierarchy, among which the National Coordination for 

Integration of the Carrier Person (sic) (CORDE) and the National Council for the Rights of Persons with 

Disabilities (CONADE), which, together with the Human Rights Secretariat, have implemented and regulated 

inclusion actions in the country. Also, it was found that the PwD population has less access to education, lower 

wages and several other disadvantages compared to people without disabilities, showing that inclusion laws at 

work, among other actions, are still not enough to consolidate their rights.  

Keywords: Policies. Social. People. Deficiency. I work. 

 

RESUMEN 

El objetivo de este artículo es comprender cómo se ha desarrollado el tema de la discapacidad en el campo de las 

políticas públicas brasileñas desde la década de 1970 hasta la actualidad. Específicamente, buscamos identificar 

los principales marcos políticos y legales para la inclusión de las Personas con Discapacidad (PcD). A través de 

una investigación bibliográfica, los resultados indicaron que en Brasil, el movimiento social de las PcD se 

intensificó después del régimen militar y obtuvo aportes de diferentes órganos de la jerarquía del gobierno 

brasileño, entre los cuales la Coordinación Nacional para la Integración de la Persona Portadora (sic) de 

Discapacidad ( CORDE) y el Consejo Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CONADE), 

quienes, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, han implementado y reglamentado acciones de 

inclusión en el país. Asimismo, se constató que la población de PcD tiene menor acceso a la educación, salarios 

más bajos y varias otras desventajas en comparación con las personas sin discapacidad, lo que demuestra que las 

leyes de inclusión en el trabajo, entre otras acciones, aún no son suficientes para consolidar sus derechos.  

Palabras clave: Políticas. Social. Personas. Deficiencia. Trabajo. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
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É difícil falar sobre a deficiência, uma vez que, trata-se de um tema estudado por várias 

áreas, como: a vertente histórica, a do direto, da psicologia, da educação e outras. E, ainda, 

torna-se mais difícil traçar o histórico acerca das PcD, devido ao modo como foram tratadas ao 

longo do tempo; logo, falar sobre esse tema não é uma tarefa fácil, pois não se trata de um 

processo homogêneo ou contínuo, pois varia de um lugar para outro em um mesmo período 

histórico (SILVA, 1987). 

De modo geral, os traços históricos direcionam para uma realidade de exclusão das 

PcD, seja por representarem um custo social para o Estado, como em Atenas ou por não 

poderem defender o grupo social da qual pertenciam, como em Esparta (SILVA, 1987). 

As mudanças significativas nas concepções sobre as PcD, remontam a períodos 

distintos da Era Moderna. Com a revolução industrial que ocorreu na Inglaterra em 1760 e na 

França em 1789, surgiram registros de trabalho de PcD, concomitante a isso, houve o aumento 

do trabalho infantil e feminino (SILVA, 1987). 

Embora o motivo do aparecimento do trabalho da PcD na indústria tenha surgido da 

necessidade de mão de obra mais barata, ressalta-se a relevância desse acontecimento para a 

compreensão do que se configurou como o primeiro passo para o fenômeno da inclusão no 

mercado de trabalho. 

No início do século XIX, com a criação do código Braille e, no início do século XX, 

com os registros de pelo menos 20 (vinte) instituições destinadas ao atendimento de pessoas 

que apresentavam algum tipo de deficiência, demonstram, também, uma preocupação maior 

acerca dos cuidados a tais pessoas (MAZZOTTA, 1996). 

O movimento a favor da inclusão começou a se evidenciar no final do século XX, 

especificamente, na metade da década de 1970, tal fato ocorreu em países mais desenvolvidos; 

já nas décadas de 1980 e 1990, expandiram-se para outros países. 

Antes da década de 1970, especialmente no Brasil, encontravam-se ações 

assistencialistas, voltadas, apenas, para a caridade (CARVALHO; MARQUES, 2009). A 

Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras (sic) de Deficiência, aprovada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1975, garantiu considerações específicas no 

planejamento econômico-social, contribuindo para o movimento politizado dessas pessoas. 

Esse movimento tinha como meta não apenas melhorar as condições de vida das pessoas com 

alguma deficiência, mas a diminuição do estigma de “inferior” ou “incapaz”, presente em 

alguns discursos e acontecimentos históricos (SILVA, 1987). 

A ONU declarou o ano de 1981 como Ano Internacional da Pessoa Deficiente (sic), 

com vista a promover ações voltadas para esse público, assim como chamar a atenção para a 

questão da deficiência. 

Diante dessa mudança de paradigma social, se fez necessário uma nova perspectiva de 

inclusão social, como: independência, autonomia, empoderamento e equiparação de 

oportunidades, pois essas noções resumem bem a ideia de que a PcD deve ter o direito de 

exercer o controle da sua vida (SASSAKI, 2009).  

Nesse contexto, a inclusão visa fazer com que todos os sistemas sociais estejam 

adequados para o máximo de possibilidades a esse público, de modo a mitigar as barreiras que 

impedem que todas as pessoas, com todas as suas particularidades, possam   compartilhar os 

mesmos direitos (SASSAKI, 2003). 
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A mudança desencadeada a partir da década de 1970 permitiu pensar nas PcD como 

participantes ativas da sociedade e, tendo seus desdobramentos na política, nas leis, nas 

instituições sociais, como nas escolas e empresas. Com isso, surgem alguns questionamentos 

em decorrência desse contexto, a saber: quais as principais mudanças políticas no cenário 

brasileiro ocorridas em consequência dessa mudança de paradigma social? Quais os principais 

marcos da inclusão social das PcD no Brasil? Qual a caracterização atual das PcD no Brasil? E, 

que tipo de perspectivas existem para se pensar a situação das PcD no Brasil? 

Visando cumprir os objetivos da pesquisa, realizou-se um levantamento de 

bibliografias e documentais (CRESWELL, 2007), com vistas a buscar respostas aos 

questionamentos supracitados. 

Essa busca foi realizada, utilizando-se descritores como: “trabalho”, ”pessoas com 

deficiência", "deficiência", “inclusão social” e “políticas de inclusão social”. Para 

complementar, após a pesquisa inicial, foi realizada uma busca em sites das secretarias e 

ministérios do governo federal. 

Para análise do material, o mesmo foi dividido e organizado de acordo com o conteúdo 

e com as questões da pesquisa (CRESWELL, 2007).  

O material foi dividido segundo os seguintes temas: Inclusão das PcD; trabalho e 

deficiência e caracterização populacional de PcD. Logo, é possível compreender que se trata de 

um estudo exploratório, com caráter documental e qualitativo. 

 

MARCOS LEGAIS 

A Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras (sic) de Deficiência, aprovada pela 

ONU, causou um debate acerca dos movimentos por garantias de direitos para tais populações, 

pautado no debate sobre direitos humanos em uma esfera internacional. No Brasil houve 

debates sobre direitos inalienáveis e iguais como base na justiça social. Nesse contexto, não 

apenas as PcD começaram a ser escutadas, mas também outras minorias (BRASIL, 2010). 

A primeira representação política se deu por intermédio da coalizão da Pró-Federação 

Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, em 1979, que contava com representantes das 

mais variadas deficiências. Entretanto, a multiplicidade de reivindicações para cada deficiência 

não se mostrou efetiva para manter o grupo coeso, logo, para o amadurecimento do debate, o 

grupo optou por um arranjo político que privilegia a criação de federações representantes de 

cada tipo de deficiência. Tal arranjo permitiu um debate melhor acerca das questões conceituais 

e básicas que ainda eram pouco desenvolvidas (PORTAL INCLUSIVO, 2010). 

Destaca-se que na época em que foi aprovada a declaração dos direitos humanos das 

PcD, o país vivia em um regime militar; logo, muitas questões foram silenciadas em nome da 

unicidade do governo. 

Na década de 1980, o regime militar estava enfraquecido, e, em seus últimos 

momentos, as referências dos movimentos sociais a favor do movimento das PcD, tornaram-se 

decisiva na assembleia constituinte, de forma a garantir os direitos dos movimentos sociais na 

Constituição Federal (CF) de 1988, que, até aquele momento, não havia, praticamente, nenhum 

registro de garantias aos direitos das pessoas com alguma deficiência (PORTAL INCLUSIVO, 

2010). 

A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

(CORDE) foi na época, uma das representações políticas mais sólidas na pré-aprovação da CF 
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de 1988. Tal coordenadoria foi criada em 1986 e, dentre outras atribuições, destinava-se a 

prover Políticas de ações voltadas ao referido público em âmbito nacional. 

A CORDE e a implementação da Política Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, em 1989, foram fundamentais na garantia dos interesses do grupo. A 

CORDE passou por várias transformações, sendo realocada para a Secretaria dos Direitos da 

Cidadania do Ministério da Justiça, de acordo com a Medida Provisória n.º 891. Ainda, ficou 

vinculada à Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, que integrava o Ministério da Justiça 

em 1997, e à Secretaria de Estado de Direitos Humanos em 1999. Esta foi vinculada à Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR, 2003) e, por fim, em 

2009, foi transformada em Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, isso significou uma elevação na hierarquia do governo, com mais respaldo para 

suas ações (PORTAL INCLUSIVO, 2010). 

Outro instrumento de promoção aos direitos das PcD, foi o Conselho Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE), órgão de deliberação coletiva cuja atribuição 

era garantir a implementação da Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência. Os 

conselhos deliberativos têm a função de tomar decisões, propor diretrizes relacionadas às 

políticas de inclusão, enquanto o CONADE está subordinado à Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República (PORTAL INCLUSIVO, 2010). 

Os movimentos de inclusão social são diversos e, além de secretarias, conselhos e 

coordenadorias, há um grande número de federações, organizações e associações. 

Percebe-se que leis, benefícios e novos temas são acrescentados à luta dos direitos das 

PcD, tendo como um dos principais destaques a incorporação da temática aos direitos humanos, 

com o intuito de evidenciar a garantia de direitos, com menos foco na assistência social ou 

tutela. 

Filiado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, existe o Centro 

de Referência de Assistência Social (CREAS), por meio do qual se viabiliza vários direitos 

como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que consiste na concessão de um auxílio 

financeiro, no valor de um salário mínimo, para as PcD ou idosos, cuja renda familiar per capita 

seja menor que um quarto do salário mínimo. O BPC é contínuo, no entanto, não se equipara a 

uma aposentadoria, pois não há recebimento de férias, décimo terceiro e outros provimentos 

adquiridos pelo trabalho. 

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, aprovada em 

julho de 2008 pelo Decreto Legislativo n.º 186 e promulgada pelo Decreto n.º 6.949, de 25 de 

agosto de 2009, com equivalência de EC, foi outro marco importante para o movimento. O 

contexto político e legal associado a essas proposições foram acompanhados de mudanças no 

modo como as pessoas, que estavam envolvidas, começaram a ser representadas nos discursos 

oficiais. 

 

MUDANÇAS DISCURSIVAS 

Devido à mudança de paradigma da exclusão e ao processo de politização da inclusão 

social, começaram a mudar as nomenclaturas que designavam às PcD e, com isso, os termos 

como “incapacitado”, “defeituoso”, “aleijado”, “inválido” foram sendo, paulatinamente, 

substituídos pela expressão “pessoa deficiente”. Isso significou um avanço, pois, com a 

utilização do termo “pessoa” para lembrar que, antes de ter uma deficiência, tratava-se de uma 
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pessoa. Em seguida, entrou o uso da expressão “pessoa portadora de deficiência”, visto que não 

se tratava de uma pessoa deficiente, e sim de uma condição de deficiência. E, então, essa 

expressão foi reduzida para “portador de deficiência” e, mesmo que a adoção do termo 

“portador” demonstrasse a tentativa de mitigar o estigma, o termo não foi totalmente acolhido 

pelos estudiosos do assunto. Apesar do termo ter sido muito difundido, inclusive em 

documentos oficiais, a tendência foi cair em desuso, já que não se trata de uma condição 

“portada”, e sim de uma característica do ser humano (ARAÚJO, 2001). 

Diante do exposto, na década de 1990, entrou em uso a expressão “pessoa com 

deficiência”, que permaneceu até os dias atuais, sendo considerada a nomenclatura menos 

estigmatizante. Em se tratando de conceito, “pessoa com deficiência”, é aquela que apresenta 

diferenças sensoriais, físicas e intelectuais, oriundos de fatores genéticos ou adquirido de caráter 

permanente, acarretando na incapacidade e/ou dificuldade em sua interação com meio físico e 

social (SASSAKI, 2003). 

O Decreto n.º 5.296, 2 de dezembro de 2004 estabeleceu critérios técnicos, baseados 

em parâmetros internacionais, considerando os seguintes tipos de deficiência: deficiência física, 

deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual e deficiência múltipla. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou o último censo 

brasileiro, em 2010, e fez uma cartilha com as principais caracterizações da população com 

deficiência, de acordo com a tipologia das deficiências (visual, auditiva, física, intelectual) e 

por grau (leve a severo). Dentre os resultados, verificou-se que 24% da população residente no 

país possuíam, pelo menos, uma das deficiências investigadas (IBGE, 2010), representando 

quase 14% a mais que a média mundial, que é de 10%. 

As pessoas com mais idade são as mais acometidas por alguma deficiência e, também, 

a severidade das deficiências é maior nas pessoas acima de 64 anos (IBGE, 2010). 

Não à toa, a temática da deficiência se torna ainda mais importante, uma vez que há 

uma tendência, com o aumento da idade, para que se desenvolvam mais problemas de saúde, 

que possam causar alguma deficiência, de modo que na faixa populacional de 67 anos ou mais, 

a incidência das deficiências aumenta de forma substancialmente. 

O Brasil apresenta um número cada vez maior de PcD adquiridas, especialmente nos 

Estados do Nordeste (IBGE, 2010). Tal fato é explicado em parte pelo grande número de 

acidentados no trânsito, no trabalho, pelo aumento da violência na região e pela falta de 

infraestrutura de saúde (SATOW; HELOANI, 2003). 

As taxas de alfabetização e escolarização de PcD, comparada à população sem 

deficiência, foram menores. Em toda a rede de ensino, da educação básica à superior, as PcD 

têm menores índices de acesso. Nas demais comparações entre a população com deficiência e 

a população sem deficiência, o primeiro grupo apresenta mais desvantagens. Por exemplo, em 

relação à ocupação, no grupo das pessoas com deficiência, aproximadamente 23,6% são 

trabalhadores, enquanto no grupo das pessoas sem deficiência 76,4% são trabalhadores (IBGE, 

2010). 

Apesar dos avanços médicos, tecnológicos, e das políticas públicas terem possibilitado 

à PcD melhorias em suas condições de vida, é relevante não perder de vista que a ideia de 

inclusão está imersa na realidade de exclusão (SAWAIA, 2009).  

 

DEFICIÊNCIA E TRABALHO 
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Um dos principais referenciais de inclusão das PcD é a sua inserção no mercado de 

trabalho formal. E, ainda, a inclusão começou efetivamente quando a CF/1988 garantiu os 

direitos de acesso à educação, ao trabalho, e às formas de interação social, como o esporte e o 

lazer, entre outros, (CARVALHO; MARQUES, 2009). 

Com a homologação da Lei n.º 8.213 de 24 de julho de 1991, o acesso ao trabalho 

obteve considerações bem específicas. Pois, a referida lei determina que toda empresa com 100 

ou mais empregados, está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários 

reabilitados ou PcD. Tal lei contribuiu com a empregabilidade formal de tais cidadãos e a sua 

inserção no mercado de trabalho. Em consequência, muitas instituições sociais, como as de 

educação, tiveram a missão de preparar tais pessoas para o mercado de trabalho, até então 

escasso (TOLDRÁ; SÁ, 2008). 

Passados 22 anos desde que a lei entrou em vigor, ainda há muitos impedimentos para 

que a inserção seja plenamente efetivada, pois, ainda se observa a má qualificação profissional 

de quem não teve acesso a uma educação adequada e, em oposição, o desconhecimento da 

capacidade de trabalho das PcD, por parte dos gestores (CARVALHO, 2010).  

Contudo, muitos são os avanços, como a pressão governamental para a garantia do 

cumprimento de tais leis, como o investimento em capacitação profissional por parte das 

empresas, e com a autonomia a um grande número de PcD, que podem, então, ter seu direito 

ao trabalho garantido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Visando a compreensão das principais mudanças dos movimentos sociais de inclusão, 

que se iniciaram na década de 1970, é importante compreender que o governo tem as 

ferramentas para proporcionar a efetivação das mudanças sociais, no entanto, precisa estar 

alinhado à sociedade e aos interesses econômicos. 

Logo, as proposições governamentais que visavam à diminuição da exclusão social 

passaram, diretamente, pela criação de programas governamentais, conselhos administrativos, 

coordenadorias, secretarias, aprovação de leis e Emendas Constitucionais (ECs), dentre outras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para compreender o fenômeno da inclusão é preciso considerar vários fatores, entre 

eles: históricos, psicológicos, jurídicos, bem como outros vivenciados pelas PcD e, com isso, 

visando dar a resposta ao objetivo do estudo, que visava compreender como a temática da 

deficiência se desenvolveu no campo das políticas públicas no Brasil, depois dos anos 1970, 

até os dias atuais.  

Foi especificado, historicamente os principais marcos, acerca dos movimentos 

políticos no Brasil, como: a aprovação da Declaração dos Direitos das PcD; as implicações no 

contexto vivenciado pelo Brasil do regime militar; a formação da Coalizão Pró-Federação 

Nacional de Entidades de PcD; o surgimento da CORDE e do CONADE e a entrada da temática 

na Secretaria de Direitos Humanos. 

Ainda, buscou-se identificar os principais marcos legais, explicitados pela Lei 

8.213/91 e pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) que trazem considerações sobre o 

acesso ao trabalho para o referido público, garantindo assim, formas de inclusão social mais 

amplas e completas.  
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Por fim, o objetivo de compreender mais a realidade brasileira foram atendidos com 

os dados fornecidos pelo IBGE/2010 acerca da temática, o que evidenciou ainda as 

desigualdades comparativas entre as populações com e sem deficiência, tendo à última, mais 

acesso em praticamente, todos os quesitos, como trabalho, salário e educação. 

Também, evidenciou-se que a violência e pobreza são fatores que favorecem o 

acometimento de deficiências, deixando claro que a abordagem do tema não deve ocorrer de 

maneira isolada. No discurso de garantias de direitos para as PcD, compreende não só garantia 

à educação, à saúde e ao trabalho, mas, deve garantir a vida a todos. Essa tarefa compete, não 

só aos governos, mas a todos os atores sociais engajados na luta pelos direitos dos cidadãos, 

sejam eles com ou sem deficiência. 
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RESUMO 

A lei Maria da Penha define Violência Psicológica, como crime, elenca e explica formas de violência. Este artigo 

tem como objetivo mostrar o impacto na saúde e as consequências que a violência psicológica pode causar na vida 

pessoal e social da mulher. O serviço social no enfrentamento da violência e o cotidiano do assistente social em 

acolher demandas e assistir mulheres que vivem em situação de violência emocional. A revisão de literatura reforça 

que a violência psicológica, age como um verdadeiro choque negativo para as vítimas e seus familiares. O estudo 

desenvolveu uma pesquisa qualitativa, na qual as análises de dados predominantes descritivos. O público alvo 

deste trabalho são mulheres vítimas de agressões emocionais atendidas na rede socioassistencial no município de 

Uruguaiana RS. 

Palavras-chaves: Violência. Emocional. Feminina. Serviço. Social 

 

ABSTRACT 

The Maria da Penha law defines Psychological Violence as a crime, lists and explains forms of violence. This 

article aims to show the impact on health and the consequences that psychological violence can cause in the 

personal and social life of women. Social service in coping with violence and the daily life of the social worker in 

accepting demands and assisting women who live in situations of Emotional violence. The literature review 

reinforces that psychological violence acts as a real negative shock to victims and their families. The study 

develops qualitative research, in which the predominant descriptive data analyzes. The target audience of this work 

are women victims of emotional aggression treated in the social assistance network in the city of Uruguaiana RS. 

Keywords: Female. Emotional. Violence. Social. Work 

 

RESUMEN 

La ley Maria da Penha tipifica como delito la Violencia Psicológica, enumera y explica las formas de violencia. 

Este artículo pretende mostrar el impacto en la salud y las consecuencias que la violencia psicológica puede 

ocasionar en la vida personal y social de las mujeres. El Servicio Social en el afrontamiento de la violencia y el 

cotidiano del trabajador social en la aceptación de demandas y asistencia a las mujeres que viven en situación de 

Violencia Emocional. La revisión de la literatura refuerza que la violencia psicológica actúa como un verdadero 

shock negativo para las víctimas y sus familias. El estudio desarrolla una investigación cualitativa, en la que 

predomina el análisis de datos descriptivos. El público objetivo de este trabajo son mujeres víctimas de agresión 

emocional atendidas en la red de asistencia social en la ciudad de Uruguaiana-RS. 

Palabras clave: Violencia. Emocional. Femenina. Trabajo. Social. 

 

INTRODUÇÃO 

Um breve relato da história da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), a lei ganhou o 

nome devido à biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, a vítima sofreu constantes 

agressões por parte do seu marido, criou coragem para denunciar seu companheiro e começou 

a lutar por justiça para ver seu agressor condenado. Em 1994, Maria da Penha lança o livro 

“Sobrevivi... posso contar” onde descreve as violências que ela e suas três filhas sofreram. 

Ainda, resolveu comunicar ao Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e 

ao Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM). 

Pois, o caso foi encaminhado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1998.  

O episódio Maria da Penha foi solucionado alguns anos depois, na ocasião o Estado 

brasileiro foi responsabilizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, por 

https://www.todamateria.com.br/oea-organizacao-dos-estados-americanos/
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negligência, omissão e tolerância à violência doméstica contra as mulheres, a lei foi sancionada 

no dia 07 de agosto de 2006, pelo Presidente da República e entrou em vigor no dia 22 de 

setembro de 2006, garantindo direitos às mulheres vítimas de violência doméstica. 

O objeto de estudo deste artigo tem como tema “Violência Emocional Feminina – 

Serviço Social”. 

A lei identifica como violência emocional tudo aquilo que venha atentar contra a 

dignidade da mulher ou que cause danos a sua saúde, explica formas de manifestações de 

violência contra a mulher.  

Os impactos na saúde das vítimas são tão sérios que deixam marcas internas, as 

consequências são graves, pois afeta não somente à mulher, mas todos que estão a sua volta 

acabam sofrendo.  

O objetivo deste estudo é orientar, informar e encaminhar as vítimas de agressões 

emocionais e seus familiares aos serviços especializados de atendimento à mulher, neste 

contexto, o assistente social atua por meio da operacionalização de políticas públicas, a fim de 

realizar com as vítimas um trabalho visando à mudança de vida e redução de tais atos de 

violência e intolerância. 

A contribuição deste estudo se dá por meio de instrumento técnico-operativo, teórico 

e metodológico e ético-político empregado de acordo com o código de ética do assistente social, 

que são mecanismo de informações, encaminhamentos e acompanhamentos à vítima no que diz 

respeito aos seus direitos. 

O estudo trata de uma pesquisa qualitativa, descritiva, desenvolvida com 

fundamentação teórica apoiada na pesquisa bibliográfica. O público alvo são mulheres vítimas 

de violência psicológica. 

 

VIOLÊNCIA EMOCIONAL 

Segundo a nova lei, que alterou o Código Penal, caracteriza a violência psicológica 

como o ato de "causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno 

desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e 

decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 

chantagem, ridicularização, limitações do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause 

prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação".  

 

Art. 1º Esta Lei define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência 

Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar 

contra a mulher previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da 

Penha), e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), altera 

a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões 

da condição do sexo feminino e cria o tipo penal de violência psicológica contra a 

mulher (BRSIL, 2006). 

 

FORMAS DE VIOLÊNCIA 

São cinco os tipos de comportamentos agressivos e violentos que podem danificar, 

humilhar e anular a mulher, tornando-a invisível. 

● Violência física é um tipo de agressão que ofende a integridade 

ou saúde corporal da mulher: o espancamento; estrangulamento ou sufocamento; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
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ferimentos causados com armas de fogo ou queimaduras causadas pelo agressor; 

tortura; atirar qualquer objeto, sacudir e apertar os braços.  

● Violência psicológica é considerada qualquer comportamento 

que cause danos emocionais e diminuição da autoestima; prejudicando ou 

perturbando o pleno desenvolvimento da mulher, ou vise degradar ou controlar 

suas ações, comportamentos, crenças ou decisões, são eles: ameaças, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 

perseguição contumaz, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de 

ir e vir, ridicularizar, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para 

deixar a mulher em dúvidas. 

● Violência Sexual é toda a conduta que obriga a presenciar, a 

manter ou a participar de relações sexuais não desejadas mediante intimidação, 

ameaça coação ou uso da força. Exemplos: Estupro, obrigar a mulher a fazer 

atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos 

contraceptivos ou forçar a mulher a abordar, forçar matrimônio, gravidez ou 

prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação, limitar 

ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. 

● Violência patrimonial é qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 

incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Exemplos: controlar o 

dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos 

pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos 

econômicos que venham causar danos propositais a objetos da mulher ou dos 

quais ela goste. 

● Violência moral é qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. Exemplo: acusar a mulher de traição, emitir juízos morais 

sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher 

por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, desvalorizar a vítima 

pelo seu modo de se vestir.  

O Código Penal Brasileiro afirma, ainda, que: “a violência sexual pode ser 

caracterizada de forma física, psicológica ou com ameaça, compreendendo o estupro, a tentativa 

de estupro, o atentado violento ao pudor e o ato obsceno.” (BRASIL, 2006). 

 

IMPACTOS NA SAÚDE 

A violência emocional vem causando sérios danos à saúde da mulher, principalmente 

à saúde física e mental. Isso ocorre por diferentes motivos, além da agressão psicológica que 

anula a autoestima, a vítima é privada de relações saudáveis podendo ocasionar sofrimento com 

ansiedade e depressão, também é comum sofrer de insônia, dores de cabeça, problemas na pele, 

perda de peso, queda de cabelo e distúrbio alimentares, mudança no comportamento. Ainda, a 

vítima pode se tornar um agente agressor. 

“Os maus-tratos sofridos pela mulher geram perdas significativas em sua saúde física 

e mental” (MONTEIRO & SOUZA, 2007). 

 



 
Florianópolis, Ed.16, n.01, Outubro/2022 - ISSN/2675-5203 31 

 

 

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO RELACIONAMENTO 

É comum o agressor se achar no direito de maltratar a vítima pelo simples fato de ser 

mulher, atacando-lhe com palavras de terror mental e emocional, ou menciona algo com a 

intenção de diminuir a mulher, o efeito é tão grande que a vítima costuma defender o seu 

agressor, seja por medo ou pelo abalo psíquico. 

Em relação à violência psicológica, Silva, Coelho e Caponi (2005) esclarecem que “a 

violência psicológica ocorre de forma gradativa, revela-se por meio de chantagens e de provocar 

no outro sentimento de inferioridade, ocasionando graves agravamentos, entre os quais a baixa 

autoestima.” 

 

CONSEQUÊNCIA RESULTANTE DA AGRESSÃO EMOCIONAL 

As consequências da violência emocional são devastadoras, afeta a vida da mulher de 

modo lento e silêncio, destruindo o seu bem-estar, levando a vítima desenvolver sentimento de 

tristeza, solidão, estresse; baixa autoestima (imagem negativa de si mesma); impotência; ódio, 

desânimo, transtorno alimentares entre outros. Na sequência a pessoa já adoecida acaba 

desenvolvendo síndrome do pânico, doenças inflamatórias e imunológicas, gastrite, e a 

mutilação. 

A vítima muda drasticamente seu comportamento, gerando dificuldades de 

relacionamento com a família, falta de concentração nos estudos e baixo rendimento no 

trabalho, por vezes leva ao consumo de drogas ilícitas, podendo a vítima, tornar-se um agente 

agressor. É grande o sofrimento que a violência emocional causa na vida da mulher, afeta desde 

o âmbito familiar, saúde pública, a vida pessoal e social. 

 

Os sintomas psicológicos mais frequentes em mulheres vítimas de violência 

doméstica são insônia, pesadelo, falta de concentração e memorização, irritabilidade, 

falta de apetite, transtornos mentais como a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, 

estresse pós-traumático, além de comportamentos autodestrutivos como, o uso de 

álcool e drogas, ou mesmo tentativas de suicídio (FONSECA; LUCAS, 2006). 

 

No Brasil a violência psicológica está tipificada no artigo 7 da Lei Maria da Penha: 

 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause danos 

emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação 

de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação 

(BRASIL, 2006). 

 

O SERVIÇO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 

O assistente social tem que ter ciência da realidade onde atua, pois, a violência 

emocional se tornou um desafio no seu cotidiano, o profissional precisa ser capaz de 

desenvolver novas estratégias de intervenção para o enfrentamento da realidade. 
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Por isso, para o assistente social, é essencial o conhecimento da realidade em que atua, 

a fim de compreender como os sujeitos sociais experimentam e vivenciam as situações 

sociais. No caso, trabalhando com a temática da violência contra a mulher, o 

profissional de Serviço Social necessita aprofundar seu conhecimento sobre as 

múltiplas determinações que decorrem da mesma. (LISBOA, PINHEIRO, 2005, P. 

203). 

 

Os instrumentos técnico-operativos usados pelo assistente social na intervenção do 

sofrimento de mulheres vítimas de violência emocional, o mais utilizado é a entrevista, que se 

desenvolve através de escuta especializada e observação técnicas. Compete ao assistente social 

informar à vítima, que existe uma punição para cada tipo de violência, ainda, é dever orientá-

la sobre seus direitos. Após o procedimento de acolhida, a técnica faz os encaminhamentos e 

realiza visita domiciliar que será utilizado para conhecer a realidade na qual o sujeito vive, o 

profissional aproveita-se desta técnica e seus instrumentos para amenizar os impactos do 

sofrimento da usuária. 

Segundo Martinelli & Koumrouyan (1994),  

 

Define-se por instrumental o conjunto articulado de instrumentos e técnicas que 

permitem a operacionalização da ação profissional. Nessa ideia, o instrumento é 

estratégia ou tática por meio da qual se realiza a ação; a técnica é a habilidade no uso 

do instrumento (MARTINELLI & KOUMROUYAN, 1994).  

 

ASSISTENTE SOCIAL E SEU COTIDIANO NA LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA 

Segundo a conselheira do CFESS Emilly Marques, A Lei Maria da Penha (Lei nº 

11.340/2006) completou 15 anos, em agosto de 2021, “No decorrer desses quinze anos, o 

Serviço Social brasileiro, demarcado pelos princípios éticos profissionais, inseriu a Lei Maria 

da Penha no seu cotidiano pelo compromisso histórico da categoria contra todas as formas de 

opressão. O assistente social tem como atribuição, conhecer a lei e lutar pela sua 

operacionalização integral. Ainda, a contribuição deste profissional é importante na emissão 

dos relatórios para subsidiar decisões do sistema de justiça.” 

O profissional em serviço social no seu âmbito de atuação deve articular com a rede 

socioassistencial, a fim de atender às demandas das mulheres vítimas de agressão psicológica, 

e assim romper o difícil processo de violência. 

A maioria das vítimas após o ato de violência, busca pelo isolamento, isso reforça a 

importância do serviço social e o serviço de psicologia, na prevenção e no combate à violência, 

desenvolvendo autonomia nas mulheres vítimas de agressões, pois aceitar o silêncio é ser 

conivente com o agressor. 

“O profissional tem no seu exercício cotidiano uma ligação estreita com os princípios 

éticos que fundamentam os direitos humanos como a democracia, a justiça social e a liberdade; 

compromissos assumidos pelo projeto ético-político que norteia a profissão” (OLIVEIRA E 

MIGUEL, 2004. p. 5). 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

Art. 1º Esta Lei define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência 

Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra 

a mulher previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e no Decreto-

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), altera a modalidade da pena da lesão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
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corporal simples, cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e cria o 

tipo penal de violência psicológica contra a mulher. 

O Código Penal Brasileiro afirma, ainda, que: “a violência sexual pode ser 

caracterizada de forma física, psicológica ou com ameaça, compreendendo o estupro, a tentativa 

de estupro, o atentado violento ao pudor e o ato obsceno” (BRASIL, 2006). 

“Os maus-tratos sofridos pela mulher geram perdas significativas em sua saúde física 

e mental” (MONTEIRO & SOUZA, 2007). 

Em relação à violência psicológica, Silva, Coelho e Caponi (2005) esclarecem que “a 

violência psicológica ocorre de forma gradativa, revela-se por meio de chantagens e de provocar 

no outro sentimento de inferioridade, ocasionando graves agravamentos, entre os quais a baixa 

autoestima.” 

 

Os sintomas psicológicos mais frequentes em mulheres vítimas de violência 

doméstica são insônia, pesadelo falta de concentração e memorização, irritabilidade, 

falta de apetite, transtornos mentais como a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, 

estresse pós-traumático, além de comportamentos autodestrutivos como o uso de 

álcool e drogas, ou mesmo tentativas de suicídio (FONSECA; LUCAS, 2006). 

 

No Brasil a violência psicológica está tipificada no artigo 7 da Lei Maria da Penha: 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause danos 

emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 

decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 

constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, 

ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 

cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação (BRASIL, 2006). 

Por isso, para o assistente social, é essencial o conhecimento da realidade em que atua, 

a fim de compreender como os sujeitos sociais experimentam e vivenciam as situações sociais. 

No caso, trabalhando com a temática da violência contra a mulher, o profissional de Serviço 

Social necessita aprofundar seu conhecimento sobre as múltiplas determinações que decorrem 

da mesma (LISBOA, PINHEIRO, 2005, P. 203). 

Segundo Martinelli & Koumrouyan (1994), define-se por “instrumental o conjunto 

articulado de instrumentos e técnicas que permitem a operacionalização da ação profissional.” 

Nessa ideia, o instrumento é estratégico ou tático por meio do qual se realiza a ação; a técnica 

é a habilidade no uso do instrumento. 

“O profissional tem no seu exercício cotidiano uma ligação estreita com os princípios 

éticos que fundamentam os direitos humanos como a democracia, a justiça social e a liberdade; 

compromissos assumidos pelo projeto ético-político que norteia a profissão” (OLIVEIRA E 

MIGUEL, 2004. p. 5). 

 

A VIDA TEM SEMPRE UM RECOMEÇO SE VOCÊ QUEBRAR O SILÊNCIO 

A central de atendimento à mulher é um serviço do Governo Federal que auxilia e 

orienta as mulheres vítimas de violência, por meio do número de utilidade pública “180”, tudo 

de forma sigilosa e segura.  São ligações gratuitas por qualquer parte do território nacional com 

atendimento no período de 24 horas. 
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São três tipos de atendimento: 

 

⮚ Pedido de informação: atendentes informam sobre leis e 

campanhas. Exemplos: Lei Maria da Penha, Outubro Rosa, etc. 

⮚ Orientações: onde registrar boletim de ocorrência de violência 

contra a mulher. Exemplos: Delegacias, especializadas ou não, como procurar 

casas de abrigos, porém estes lugares são sigilosos que só podem ser indicados 

por delegacias e CRAS (Centro de referência de Assistência Social). 

⮚ Denúncia: Registrar a denúncia: após autorização, os atendentes 

encaminham a denúncia para o Ministério Público, Secretaria de Segurança 

Social dos Estados Corregedorias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência emocional contra a mulher não é novidade na sociedade atual, 

infelizmente, e, apesar dos direitos humanos e a criação de leis que amparam e protegem as 

mulheres, vivemos uma avalanche de atos de agressões que afeta a vida de mulheres em várias 

fases de desenvolvimento, acarretando prejuízos, por vezes irreversíveis à saúde física e mental. 

Conclui-se que o papel do assistente social no enfrentamento da violência emocional 

é uma parte fundamental na prevenção e no combate à agressão, buscando assegurar seus 

direitos sociais, promovendo o bem-estar psicológico, físico e social, e na capacidade de 

resolver problemas nos três níveis de competência do serviço social. 

A prática profissional do assistente social tem o intuito de atender mulheres vítimas de 

violência emocional nos diversos aspectos que envolvam sua vida pessoal, familiar e social, 

desenvolvendo ações de fortalecimento da autonomia, dando poder a mulher de tomar suas 

próprias decisões, respeitando seus anseios, incentivando a romper o silêncio e reorganizar suas 

vidas. 
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