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Resumo  
 
A Casa de Zabelê é uma instituição renomada que realiza estas ações de prevenção 
e enfrentamento de diversas formas de violações de direitos de crianças e 
adolescente para meninas e adolescentes, através do núcleo de atendimento, núcleo 
de dança e o núcleo de profissionalização em moda e serigrafia. O presente estudo 
tem por objetivo refletir sobre as estratégias metodológicas e os resultados dos 
atendimentos na Casa de Zabelê (Teresina- PI) com a finalidade de enfrentamento da 
violência sexual contra crianças e adolescentes e deste modo também, protegê-los 
de qualquer ato ou ação que viole seus direitos. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica e documental em duas modalidades: análise de documentos 
institucionais como planos de trabalho e relatórios e a análise da legislação da infância 
e adolescência no Brasil. Neste sentido, a pesquisa possibilitou que se refletisse como 
está configurada a violência sexual contra crianças e adolescentes na sociedade 
brasileiras e quais mecanismos de enfrentamentos são utilizados no espaço da Casa 
de Zabelê para garantir proteção e cidadania a essas meninas.  

 

Palavra Chaves: Violência Sexual; Crianças; Adolescentes; proteção social; Casa 

de Zabelê. 
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1 Introdução  

Ao longo da história da humanidade, a violência em suas mais variadas 

manifestações esteve presente. Tratando-se de violência contra crianças e 

adolescentes, pode-se fazer um parâmetro histórico que desde os tempos mais 

remotos esta realidade foi presente na constituição e criação desses sujeitos. 

Durante a antiguidade, em meados do século XII, conforme destaca 

Àries “não havia representação da criança na arte medieval, sendo 
retratada como uma espécie de adulto em miniatura, representadas 
nas artes em uma escala mais reduzida, sem distinção das expressões 
dos adultos”. (1981, p.39).  

Deste modo, o autor destaca que após os sete anos, as crianças eram 

constantemente associadas como adultos, capazes de cuidar de si mesmas, de 

suportar violências e de se constituir em mão de obra para a indústria nascente. 

Na atualidade, as definições sobre crianças e adolescentes se modificaram: as 

crianças possuem faixa etária entre 0 ano e 12 anos incompletos, e adolescentes 

entre 12 anos e 18 anos incompletos de acordo com Brasil (2019). 

Durante todo o percurso histórico brasileiro, crianças e adolescentes, 

especialmente as pobres foram marginalizadas, estigmatizadas e controladas 

através de legislação caracterizada como punitiva e que buscava se justificar sob 

a definição de menoridade em situação irregular, persistindo de 1927 com os 

Códigos de Menores (1927; 1979) até 1988, quando a promulgação da 

Constituição Federal definiu que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos 

em desenvolvimento que necessitam de proteção integral por parte da família, 

do Estado e da Sociedade (CUSTÓDIO, 2006).  

Com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) existe a previsão da 

proteção integral a partir dos serviços socioassistencias: a proteção social básica 

que tem como suporte o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e a 

proteção social especial de alta e média complexidade que é ofertado pelo 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), 

fundamentais na atenção a crianças e adolescentes em situação de risco 

pessoal, social e vulnerabilidades.  Tratando-se de uma Política Pública de 

assistência especifica para o atendimento a violência, sobretudo a violência 
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sexual, tem-se a Casa de Zabelê no município de Teresina-PI, que surgiu em 29 

de agosto de 1996, é um serviço que atende crianças e adolescentes e suas 

respectivas famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social, 

repudiando toda e qualquer forma de violações de direitos.  

As violações de direitos contra Crianças e Adolescentes, se materializam 

em razão de diversos fatores: sociais, culturais e econômicos. Dessa forma 

conceitua-se esta problemática como sendo: “toda e qualquer situação que 

ameace ou viole os direitos, em decorrência da ação ou omissão dos pais ou 

responsáveis, da sociedade ou do Estado, ou até mesmo em face do seu próprio 

comportamento”. (BRASIL, 2019). 

Nesse sentido o presente trabalho tem por objetivo discutir as estratégias 

metodológicas e os resultados de atendimentos da Casa de Zabelê no 

enfrentamento da violência sexual contra crianças de adolescentes a partir do 

seguinte questionamento: Quais mecanismos de prevenção são utilizados na 

Casa de Zabelê contra a violência sexual de crianças e adolescentes?  

São consideradas duas hipóteses: a primeira perpassando por uma 

ordem cronológica de como essas violências se manifestam no tecido social, e 

como podem ser traçados os percursos para a sua prevenção.  

A segunda considera que a educação para a sexualidade visa dar 

visibilidade a voz da criança e do adolescente nas relações sociais, perpassando 

pelas relações de poder e gênero, descortinando suas curiosidades acerca da 

sexualidade humana, bem como o significado da infância e da adolescência no 

contexto social (SPAZIANI; MAIA, 2015).  Os objetivos para nortear a 

problemática são: 

 Objetivo geral:  

• Analisar a metodologia utilizada na Casa de Zabelê para prevenir 

a violência sexual contra crianças e adolescentes. 

Objetivos específicos:  

• Verificar os projetos que trabalham o enfrentamento da violência 

sexual contra crianças e adolescentes; 

• Identificar as bases teóricas que fundamentam a ação do 

enfrentamento a violência sexual;  

• Apresentar a metodologia utilizada no enfrentamento a violência 

sexual.  
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2 Metodologia    

Para Minayo et al. (2002) a metodologia consiste em uma articulação 

entre conteúdos, pensamentos e a realidade, e deste modo: “constitui as 

concepções teóricas da abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a 

construção da realidade e o sopro divino do potencial criativo do investigador” 

(ibidem, 2002, p. 16). 

Ainda de acordo com os autores, o conjunto de técnicas que compõem a 

metodologia: “deve dispor de instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de 

encaminhar os impasses teóricos para o desafio da prática” (MINAYO et al., 

2002, p. 16). 

Neste sentido, esta pesquisa faz parte da temática “Educação e 

Enfrentamento” e tem como metodologia verificar a atuação da Casa de Zabelê 

(Teresina-PI) no enfrentamento da violência sexual entre os anos de 2019 a 

2021, qualificando-se como uma pesquisa qualitativa e documental referente aos 

documentos oficiais e públicos da instituição, como Plano de Trabalho dos anos 

respectivamente 2019, 2020 e 2021, os relatórios anuais dos anos em questão, 

como também produções acadêmicas que possuem acerca do tema proposto.  

A pesquisa qualitativa é um dos principais instrumentos da pesquisa 

social, pois abrange o sistema da realidade que não pode ser medido 

quantitativamente, como as relações humanas, os comportamentos, as crenças, 

etc., e que se desenvolveu de forma expressiva através da dialética, portanto: 

“desta forma, considera que o fenômeno ou processo social tem que ser 

entendido nas suas determinações e transformações dadas pelo sujeito” 

(MINAYO et al., 2002, p. 25). 

Quanto aos objetivos este estudo é exploratório, na qual a fundamentação 

teórica tem por base uma pesquisa bibliográfica sistemática, em que: “boa parte 

dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisa bibliográfica” (GIL, 

2002, p. 44).  

A pesquisa de campo foi caracterizada como documental com base em 

documentos institucionais que fundamentaram cientificamente o estudo 

proposto, foram analisado Plano de trabalho de 2019 à 2021, como também 

relatórios anuais e projetos que perpassaram pela instituição, sendo que todos 

os documentos estão disponíveis impressos e em arquivos doc. e pdf. Para Gil 
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(2002) a pesquisa documental abrange um número diversificado de fontes, e 

neste caso: 

 

Há de um lado, os documentos de “primeira mão”, que não receberam 
nenhum tratamento analítico. Nesta categoria estão os documentos 
conservados em arquivos de órgãos públicos e instituições privadas, 
tai como associações científicas, igrejas, sindicatos, partidos políticos, 
etc. Incluem-se aqui inúmeros outros documentos como cartas 
pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, 
ofícios, boletins etc. De outro lado, há os documentos de segunda mão, 
que de alguma forma já foram analisados, tais como: relatórios de 
pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas etc. (GIL, 2002, 
p. 46).  

 

Portanto, esta fase da pesquisa é constituída em duas modalidades 

documentais, quais sejam: a primeira constitui os regulamentos, relatórios dos 

anos de 2019, 2020 e 2021, projetos, e a segunda considera a legislação sobre 

infância e adolescência no Brasil como a Constituição Federal de 1988 no artigo 

227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, planos de trabalho e outras que 

possam auxiliar neste processo. Portanto,  

 
A pesquisa documental apresenta uma série de vantagens. 
Primeiramente, há que há que se considerar que os documentos 
constituem fonte rica e estável de dados. Como os documentos 
subsistem ao longo do tempo, tornam-se.a mais importante fonte de 
dados em qualquer  pesquisa de natureza  histórica (GIL, 2002, p. 46). 

 

Como se trata de uma avaliação metodológica de ações de 

enfrentamento, não existe a necessidade de traçar um perfil sociodemográfico 

do público atendido na Casa de Zabelê (Teresina-PI),  a  investigação é 

direcionada para as demandas relativas à prevenção da violência sexual, sendo 

uma meta de atendimento de 118 crianças e adolescentes, resultados 

apresentados nos relatórios supracitados. As etapas previstas na pesquisa 

bibliográfica e documental são: 

 

✓ Levantamento e análise de referências bibliográficas sobre temas como 

contextualização conceitual, histórica e violência sexual contra crianças 

e adolescentes, legislação constitucional e infraconstitucional de 

proteção da infância e adolescência, e outras que possam contribuir na 

revisão de literatura. 
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✓ Pesquisa documental na instituição Casa de Zabelê (Teresina-PI), por 

meio de documentos públicos como o plano de trabalho, regulamentos, 

relatórios, projetos, legislações, e outros.  

✓ Análises e apresentação dos dados pesquisados através de artigo 

científico. 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada na base de dados Google 

acadêmico, resultando em referências que constam em livros, revistas 

científicas, monografias, dissertações, teses, legislações e páginas eletrônicas 

nas quais se destacam: Del Priore (2001), Azevedo e Guerra (2010), a 

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

Neste caso a análise de conteúdo será importante para encontrar as 

respostas necessárias ao questionamento proposto e a confirmação ou 

refutação das hipóteses, conforme aponta Minayo et al. (2002). 

 

Atualmente podemos destacar duas funções na aplicação da técnica. 
Uma se refere à verificação das hipóteses e/ou questões. Ou seja, 
através da análise de conteúdo, podemos encontrar respostas para as 
questões formuladas, e também podemos confirmar ou não as 
afirmações estabelecidas antes do trabalho de investigação 
(hipóteses). (ibidem, 2002, p. 74). 

 

Ainda conforme os autores, a técnica utilizada na análise de conteúdos se 

divide em três tipos: a unidade propriamente dita, a unidade de registro e a 

unidade de contexto.  

As unidades utilizadas nesta fase são a de registro que aborda a violência 

sexual contra crianças e adolescentes e de contexto que busca situar essas 

referências na contemporaneidade em que: “escolhidas a unidade ou as 

unidades de registro e as unidades de contexto, uma das técnicas mais comuns 

para se trabalhar os conceitos é a que se volta para a elaboração de categorias” 

(MINAYO  et al., 2002, p. 75). 

O conceito de categorias está diretamente relacionado a classificações 

em classes e séries, e no caso das pesquisas exploratórias podem ser 

elaboradas durante a coleta de dados, conforme identifica Minayo et al. (2020.)  

Na pesquisa bibliográfica foram delimitadas três categorias de acordo com 

os objetivos geral e específicos: bases teóricas e conceituais da violência sexual 
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contra crianças e adolescentes, ações de enfrentamento da violência sexual 

contra crianças e adolescentes e a metodologia preventiva da Casa de Zabelê 

(Teresina-PI) para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e 

adolescentes. 

Reitera-se a importância fundamental da pesquisa de campo em caráter 

documental, justificada pela vantagem social, econômica e profissional que 

possibilitou desvelar os procedimentos metodológicos propostos pela Casa de 

Zabelê e que se configura atualmente como instituição fundamental no 

enfrentamento da violência sexual infantojuvenil em Teresina-PI.  

 

3 Reflexões sobre a Violência Sexual contra crianças e 

adolescentes: dos antecedentes históricos à atual 

legislação protetiva  

 

No decorrer da década de 1990, Faleiros (1998) apontava que no Brasil, 

os indicadores sociais sobre violência sexual e intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes despontavam tanto nos estudos sobre suas causas e 

consequências, quanto na visibilidade social e Estatal. 

 
As questões do abuso sexual intrafamiliar e da exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes vem se tornando objeto da mídia, 
com reportagens, entrevistas, mas ainda não assumiram o lugar que 
ocupam na Europa, no espaço televisivo, com entrevistas pungentes a 
vitimizados e abusadores. No Brasil são os jornais e revistas que 
trazem o assunto à baila, mas podemos certamente prever algum tipo 
programa do tipo “Aqui Agora”, que explorará o tema (FALEIROS, 
1998, p. 37). 
 

Atualmente, sabe-se que a violência é um problema que caminha atrelada 

ao processo histórico da humanidade: “ela também acarreta a diminuição da 

qualidade de vida individual e da coletividade, constituindo, na sociedade 

contemporânea, um grave problema de Saúde Pública em nível global” 

(SANTOS  et al., 2018, p. 2). 

Ribeiro, Ferriani e Reis (2004, p. 456) destacam que a violência também 

é uma das expressões da questão social, pois “ela revela formas de dominação 

e opressão desencadeadoras de conflitos”, sendo que,  
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Inserida num contexto histórico-social e com profundas raízes 
culturais, a violência sexual, uma das facetas do fenômeno violência, 
atinge todas as faixas etárias, classes sociais e pessoas de ambos os 
sexos. Conforme se observa na literatura mundial, ela ocorre 
universalmente, estimando-se que produza cerca de 12 milhões de 
vítimas mulheres anualmente, atingindo desde recém-natos até idosos 
(RIBEIRO; FERRIANI; REIS, 2004, p. 456).  

 

Para Faleiros (1998) a sociedade vem se mobilizando no sentido de 

denunciar a violência sexual pelos canais como o disque denúncia, por exemplo, 

devido o anonimato, contribuindo também para incentivar campanhas, assim 

como, deve-se considerar os sistemas culturais, imaginários e simbólicos 

decorrentes das relações de interclasses sociais, pois: 

 
Nem sempre a infância foi vista como uma fase específica e própria da 
vida, e nem a criança sempre foi considerada um sujeito de direitos. 
Até recentemente, no limiar deste século, ela foi definida, inclusive 
juridicamente, como fase da incapacidade, da tutela, da menoridade, 
com obrigações de obediência e submissão (FALEIROS, 1998, p. 41).  

 

No processo atual, segundo o autor, essas crianças e adolescentes estão 

inseridas dentro de um padrão consumista, e são representadas de forma 

contraditória, pois “se opõe aquela que a considera num paradigma de proteção 

integral e de respeito aos seus direitos humanos” (FALEIROS, 1998, p. 42). 

Considerando a conceituação, a violência sexual ocorre, 

 
Por um ato ou jogo sexual, em uma relação heterossexual ou 
homossexual, entre um ou mais adultos e uma criança ou adolescente, 
tendo por finalidade estimular sexualmente esta criança ou 
adolescente, ou utilizá-la para obter uma estimulação sexual sobre sua 
pessoa ou de outra pessoa (Azevedo; Guerra, 1998 apud. 
FLORENTINO, 2015, p. 139).  

 

Este ato hediondo se tipifica em dois aspectos característicos: o abuso 

sexual e a exploração sexual, que sofrem a intersecção de outros aspectos como 

o incesto e a pedofilia, por exemplo. De acordo com o autor,  

 
A primeira categoria do abuso sexual, definida anteriormente, também 
pode ser entendida como incesto, que, comumente, dura um longo 
período e pode ser praticado com o conhecimento e cobertura de 
outros membros da família. Em nossa cultura, o incesto é uma das 
formas de abuso sexual mais frequente, sendo este o que geralmente 
causa consequências – em nível psíquico – extremamente danosas às 
vítimas (FLORENTINO, 2015, p. 139). 

 



14 
 

Isto implica que o abuso sexual que se caracteriza como relação 

incestuosa, trata-se de um envolvimento sexual entre a criança ou adolescente 

e um adulto, geralmente o pai, padrasto, irmão, tio, primo, etc. com a finalidade 

de satisfazer os desejos e impulsos sexuais dos agressores, com qualquer tipo 

de ardil e de modo que não deixe evidências físicas nas vítimas, sendo que este 

tipo de violência também se relaciona diretamente com a intrafamiliar e: “pode 

trazer como correlato a vivência de violência física, psicológica e negligência, 

que são situações que se encontram muito associadas” (LIBÓRIO; CASTRO, 

2010, p. 22).  

A outra ponta do iceberg da violência sexual consiste na exploração 

comercial de crianças e adolescentes através da pornografia, do tráfico para fins 

sexuais, além de aspectos específicos como casamentos forçados e turismo 

sexual em que o “fator da remuneração distingue a exploração sexual do abuso 

sexual de uma criança, no qual o ganho comercial é aparentemente ausente, 

apesar de que exploração também é uma forma de abuso” (LIBÓRIO; CASTRO, 

2010, p. 23). 

Faleiros (1998) argumenta que a exploração sexual de crianças e 

adolescentes nessas diferentes tipologias, não deve ser considerada uma 

característica de exploradores individuais, mas geralmente de uma rede de 

criminosos, bem articulada em que, 

 
Se formam redes, organizações, agentes de exploração do corpo para 
se obter lucro ou dinheiro de diferentes formas: compra e venda de 
crianças, leilões de virgindade, pornoturismo, bordéis, tráfico e 
pornografia (FALEIROS, 1998, p. 47). 

 

Os agressores em sua maioria são compostos de grupos de pessoas 

viciadas, psicopatas, pedófilos, compulsivos sexuais, que utilizam hotéis, motéis, 

agências de turismo, agentes ou cafetões, sites de internet, rede de tráfico, e 

comércio, saunas e massagens. Com relação às vítimas, mesmo recebendo 

algum tipo de remuneração: “para crianças e adolescentes, representa de fato, 

uma forma de escravidão, pois estão envolvidas em uma relação de opressão 

da qual é difícil escapar” (FALEIROS, 1998, p. 47). 

Dentre as práticas relacionadas à violência sexual estão a ameaça física, 

psicológica ou sedução, nas quais se destacam: os toques físicos, comentários 

de cunho sexual, assédio, sexo oral, penetração genital ou anal, exploração 
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sexual, etc., segundo Azevedo e Guerra (1989). Neste caso sobre as 

consequências, 

 
É necessário considerar algumas particularidades que envolvem a 
violência praticada, tais como: grau de penetração; acompanhamento 
de insultos ou violência psicológica; uso de força ou violência física, 
entre outras brutalidades que, obviamente, são variações que 
comprometem as conclusões sobre as consequências do abuso sexual 
(FLORENTINO, 2015, p. 140). 

 

Os indicadores revela a crueldade do fato, pois a grande maioria das 

vítimas são crianças entre seis e nove anos de idade, em que geralmente o pai 

é o agressor, e atenta-se para o fato de que: “desse modo, mulheres, negras e 

pobres são mais suscetíveis à violência, quando crianças e adolescentes, a 

suscetibilidade é ainda maior” (VIEIRA, 2018, p. 107). 

A violência sexual intrafamiliar lidera as estatísticas de abuso sexual no 

Brasil, possivelmente porque facilita a convivência quase que ininterrupta entre 

agressor e vítima em que: “pode trazer como correlato a vivência de violência 

física, psicológica e negligência, que são situações que se encontram muito 

associadas” (LIBÓRIO; CASTRO, 2010, p. 22). 

Este fato de convivência diária com o agressor dificulta a denúncia, 

apresentando outras associações como a vitimização, os laços de parentesco 

com o agressor, a síndrome do segredo em que há: “a ocultação da verdade dos 

fatos, tanto pela criança quanto pelos próprios familiares (quando cientes), com 

o intuito velado de manter inalterada a rotina doméstica” (BALBINOTTI, 2009, p. 

8). 

Os impactos físicos, cognitivos, psicológicos, sociais e comportamentais 

variam de sintomas como vergonha, culpa, medo, fuga realidade, automutilação, 

conduta hiperssexualizada, uso de substâncias psicoativas, ansiedade, 

depressão, tentativa de suicídio, lesões e sangramento nas partes intimas, 

hematomas, etc. (HABIGZANG et al., 2008). 

No campo das políticas públicas, a garantia se reflete primeiramente na 

atual Constituição Federal (art. 224) com ações conjuntas entre Estados, 

municípios e o Distrito Federal, das quais se destacam: o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), Programa Bolsa Família e o Programa Saúde na Escola.  

Na Constituição Federal de 1988 (CF/88) os direitos da Criança e 

Adolescente estão previsto no artigo 227 que “adota expressamente a Proteção 
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Integral de Crianças e Adolescentes e delega responsabilidades à família, à 

sociedade e ao Estado para a proteção desses indivíduos” (SANTOS, 2014, p. 

4) 

A principal legislação de enfrentamento da violência sexual contra 

crianças e adolescentes é a Lei n° 8. 069, de 13 de julho de 1990 e reconhecida 

como Estatuto da Criança e do Adolescente que prioriza a proteção integral de 

crianças e adolescentes, e que “segundo o critério de idade estabelecido pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente que em seu Título I, Artigo 2°, reza ser 

criança a pessoa com até doze anos incompletos e adolescente aquela entre 

doze e dezoito anos de idade” (RIBEIRO; FERRIANI; REIS, 2004, p. 457).  

O ECA tem por objetivo principal regulamentar a proteção integral à 

infância e juventude seguindo a regulamentação da CF/88, em todos os aspectos 

da vida das crianças e adolescentes, em seus direitos fundamentais básicos, 

como saúde, educação, moradia, alimentação, etc. 

 

A proteção integral tem como fundamento a concepção de que a 
criança e adolescentes são sujeitos de direitos, frente à família, à 
sociedade e ao Estado. Rompe com a ideia de que sejam simples 
objetos de intervenção no mundo adulto, colocando-os como titulares 
de direitos comuns a toda e qualquer pessoa, bem como de direitos 
especiais decorrentes da condição peculiar de pessoas em processo 
de desenvolvimento (JUNIOR, 2012, p. 14).  

 

Portanto, dentre as ações propostas está a promoção de políticas básicas 

voltadas para a saúde e educação, etc., políticas e programas da assistência 

social e proteção integral, políticas para crianças e adolescentes em conflito com 

a lei, etc. 

 
O ECA dispõe ainda que, nos casos de maus-tratos, opressão ou 
abuso sexual impostos pelos pais ou responsáveis, a autoridade 
judiciária poderá afastar o agressor da moradia comum. Com relação 
aos alcoólatras e toxicômanos, as medidas de proteção são diversas, 
entre elas a orientação, apoio e acompanhamento temporário, a 
inclusão em programas comunitários ou oficiais de auxílio à família, 
crianças e adolescentes, o requerimento de tratamento médico, 
psicológico ou psiquiátrico e até a colocação em família substituta 
(FONSECA et al., 2013, p. 260). 

 

Com essa prerrogativa de proteção constitucional, um importante passo 

para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no 

contexto intrafamiliar está disposto no art. 98 do ECA  que prevê  as medidas de 

proteção à criança e ao adolescentes quando seus direitos forem violados por 
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ação ou omissão do Estado ou sociedade, por falta, omissão ou abuso dos pais 

ou responsável ou em razão de sua conduta (BRASIL, 1990).   

O ECA também propõe a reordenação institucional, com a participação do 

Estado e da Sociedade para a formulação e implantação de políticas públicas e 

a criação de Conselhos diversos, Departamentos para Crianças e Adolescentes, 

Juizados Especializados, e outros órgãos voltados à assistência da infância e 

juventude brasileira, com 

 
A criação de espaços públicos municipais para a oferta de serviços, 
como o CRAS e CREAS, que, no caso da proteção social básica, deve 
materializar, junto com o trabalho social com a família, os eixos 
estruturantes da política, entre eles o da matricialidade sociofamiliar e 
a territorialidade. Essas inovações implicam mudanças nos processos 
de trabalhos, no desenvolvimento de novas competências e saberes 
(TEIXEIRA, 2010, p. 288).  

 

Neste recorte de políticas o CRAS se sobressai como um dos principais 

serviços da rede socioassistencial, caracterizando-se como equipamento público 

que objetiva o fortalecimento dos vínculos sociofamiliares e comunitários de 

entidades familiares e indivíduos em um contexto de risco e vulnerabilidade 

social, sendo responsável pela oferta e o desenvolvimento do Programa de 

Atenção Integral às Famílias (PAIF) (TEIXEIRA, 2010).  

Dentre os principais serviços ofertados estão o Serviço de Proteção e 

Atenção Integral a Família (PAIF), criado no ano de 2011, a partir da Lei n° 

12.435, embora suas ações sejam conhecidas desde 2003, sendo que: “tal 

serviço, portanto, é restritamente estatal, a ser ofertado exclusivamente no 

CRAS. Ainda prevê ações de âmbito, protetivo, proativo e preventivo através de 

trabalho com famílias” (BORGES, 2014, p.59). Esse serviço tem como objetivos: 

 
Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da 
sua qualidade de vida; Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e 
comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade 
social vivenciadas; Promover aquisições sociais e materiais às 
famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e 
comunidades; Promover acessos a benefícios, programas de 
transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para 
a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência 
social; Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo 
para o usufruto de direitos; Apoiar famílias que possuem dentre seus 
membros  indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da 
promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências 
familiares (BRASIL, 2009, p. 7). 
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Portanto, enfatizam o acolhimento e atenção à família, e neste caso 

para a sua realização, devem ser planejados e desenvolvidos serviços de 

acolhida, encaminhamentos, orientação, acompanhamentos entre outros, que 

trabalhem da melhor maneira seu fortalecimento e que garantam a inclusão na 

rede de serviços ofertados pelos CRAS. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV como 

foco o público entre 06 a 59 anos e idosos com mais de 60 anos com abrangência 

para crianças, adolescentes e idosos, para desenvolver ações de formação 

profissional, a inserção e reinserção no sistema educacional e: “tende a auxiliar 

os usuários na construção e reconstrução de suas histórias, fortalecer vínculos 

familiares e comunitários, desenvolver capacidades e potencialidades e prevenir 

situações de vulnerabilidade social” (DALMARCO et al., 2016, p. 57). 

O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas visa: “a prevenção a situações de risco, exclusão e 

isolamento, assim como a promoção do acesso de pessoas deficientes e 

pessoas idosas à rede socioassistencial, aos serviços de outras políticas 

públicas” (DALMARCO et al., 2016, p. 57). 

A Tipificação dos Serviços socioassistenciais identifica como público-

alvo: Crianças de 0 a 6 anos; crianças e adolescente de 6 a 15 anos; Jovens de 

15 a 17 anos; e Idosos a partir de 60 anos. As atividades concebidas para cada 

faixa etária devem ser realizadas de forma a promover o convívio comunitário, a 

partir do desenvolvimento de manifestações artísticas, culturais, de lazer e 

esporte, como meio de interação e expressão, além de oportunizar a informação 

sobre direitos (BRASIL, 2009).  

Os serviços especiais são responsáveis por garantir a atenção e 

assistência às crianças e adolescentes com seus direitos violados como o 

abandono, agressões físicas ou morais, exploração sexual ou do trabalho infantil 

ou que estejam sofrendo violência física, psicológica, maus-tratos e negligência, 

com a ajuda também de uma rede de apoio social, e, 

 

Especificamente acerca de situações de violência sexual, a linha de 
ação da política de atendimento consiste em “serviços especiais de 
prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 
negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão” 
(artigo 87) (HOHENDORFF; HABIGZANG; KOLLER, 2015, p. 186).  
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Que se configura também em uma rede de apoio formada principalmente 

por familiares, professores, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da 

saúde, membros do judiciário e equipes multiprofissionais da proteção social 

básica e especial, e: “os órgãos de proteção à criança e ao adolescente, tais 

como os Conselhos de Direito, Conselhos Tutelares, Promotoria e Juizado da 

Infância e Adolescência” (HABIGZANG et al., 2006, p. 381).  

O Conselho Tutelar e do Ministério Público, são órgãos fundamentais na 

garantia de proteção da criança e do adolescente e na integração com as 

políticas públicas de atendimento em diversas situações de perigo à sua 

dignidade e seus direitos básicos.  

O art.131 do ECA regulamenta o Conselho Tutelar como instituição 

permanente e autônoma, de caráter não jurisdicional, designado para zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente (BRASIL, 1990). E, além 

disso, tem a finalidade de aplicar medidas preventivas e protetivas de 

enfrentamento desses casos. 

 
As medidas de proteção podem envolver desde a orientação, o apoio 
à família e acompanhamento temporário, realizados pelo próprio 
conselheiro, até ações de abrigamento da criança (retirada da criança 
do lar em situações que caracterizam gravidade e risco para a criança), 
o qual é comunicado à Vara da Infância e Juventude em um prazo de 
24 horas (MARTINS; JORGE, 2009, p. 801).  

 

Em situações que crianças e adolescentes são vítimas de violência física, 

psicológica e sexual, compete ao Conselho Tutelar, em parceria com outros 

órgãos de proteção como os Juizados e Ministério Público, aplicar medidas 

protetivas adequadas à situação de cada vítima, e ainda direcionar o caso para 

a investigação e indiciamento do Ministério Público via judicial. 

O atendimento e acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de 

violência sexual também são realizados por órgãos ligados ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) a partir da Lei n° 12.845/ 2013: “a qual dispõe sobre o atendimento 

imediato e integral – médico, psicológico e social – às pessoas em situação de 

violência sexual em hospitais gerais” (HOHENDORFFP; HABIGZANG; KOLLER, 

2015, p. 189). 

E, por fim a principal iniciativa oriunda da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), corresponde ao Plano Nacional de Enfrentamento à Violência 

Sexual Infanto – Juvenil (2000) e ao Programa Sentinela (2001), propiciando 
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avanços no combate às formas de violência e maus-tratos infantojuvenil, alem 

de outras ações.  

Neste sentido, apresentou-se um panorama das iniciativas de 

enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes tanto pela 

mobilização social, quanto pelo poder público federal, estadual e municipal.  

A Casa de Zabelê (Teresina- PI), que se configura como um mecanismo 

de enfrentamento a situação de violência doméstica, com ênfase na sexual no 

município de Teresina, será discutida a seguir, considerando principalmente a 

sua proposta metodológica. 

 

4 Resultados 

Os resultados deste estudo são parte da análise documental da Casa de 

Zabelê realizada a partir dos Planos de Trabalho da Casa de Zabelê dos anos 

de 2019 e 2021 e do Relatório Anual da Casa de Zabelê 2020 nos quais foram 

extraídos os dados sobre a metodologia, as práticas e os efeitos sintetizados, 

possibilitando a sua tabulação dos em quadros e gráficos ao longo dessa 

discussão. 

A Casa de Zabelê em Teresina-PI se fundamenta a partir da Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), se movimentando ao longo dos anos 

conforme a conjuntura econômica, política e social do município, ora oscilando 

entre a Proteção Social Básica e Especial, sendo que em 2021 se caracteriza 

como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) por se 

enquadrar nos objetivos propostos na rede socioassistencial da PNAS que 

consiste na prevenção e enfrentamento de diversas formas de violações de 

direitos de crianças e adolescente, e também durante a pandemia da Covid-19 

adotou as diretrizes da Nota Técnica da Gerencia de Proteção Básica – GPSB – 

PMT de nº 01 /2020. 

 

Desse modo reforçando o objetivo do Plano de Trabalho Anual vimos 
a necessidade de estabelecer a continuidade do serviço e assim 
criamos estratégias para o acompanhamento de forma remota aos 
nossos usuários através de chamada telefônica, aplicativos de 
mensagens, redes sociais e plataformas digitais com a finalidade de 
manter ativos os pilares da nossa ação fazendo-se necessário neste 
contexto da Pandemia da COVID- 19 (re) pensar, (re) planejar e buscar 
sempre fortalecer o atendimento e o acompanhamento conforme as 
orientações da Nota Técnica da Gerencia de Proteção Básica – GPSB 
– PMT de nº 01 /2020 que dispõe sobre o desenvolvimento de 
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atividades remotas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos – (SCFV) no período de Emergência em Saúde Pública em 
decorrência do Novo Corona vírus (SARS COV 2 - COVID 19) 
(PEREIRA et al., 2020, p. 13).  

 

A especificidade da proposta do serviço contempla o desenvolvimento de 

atividades diárias, de segunda a sexta-feira de 8:00h às 12:00h e de 13:00h às 

17:00h com a oferta de três núcleos: Atendimento direto, Núcleo de Dança e 

Profissionalização em Moda e Serigrafia. Envolvendo as áreas de Serviço Social, 

Psicologia e Pedagogia, complementadas com atividades de arte-terapia, 

esporte, dança e pedagógicas, Portanto:  

 
A Casa de Zabelê se configura como uma política pública voltada para 
a proteção, defesa e garantia de direito ás crianças e adolescentes. Ao 
longo dos seus 24 anos de história, sempre teve clara a sua missão de 
atender o público beneficiário e suas respectivas famílias 
vulnerabilizadas pela violência física, psicológica e /ou sexual, 
negligência e trabalho infantil na cidade de Teresina (PEREIRA et al., 
2021, p. 4).  

 

As diretrizes adotadas e efetivadas através do trabalho desenvolvido na 

instituição, estão em consonância com a proposta da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura/ Unesco (1990) como: apreender 

a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e o aprender a ser. 

Fundamenta-se também nos parâmetros do Plano Nacional de 

Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, ao priorizar 

ações conforme os eixos Prevenção, Atenção, Defesa e Responsabilização, 

Participação e Protagonismo, Comunicação e Mobilização Social, Estudos e 

Pesquisas. 

A materialidade destes eixos se faz presente na instituição a partir de 

ações cotidianas e direcionadas, descritas a seguir em concordância com o 

Plano de Trabalho da Casa de Zabelê 2019, de acordo com o quadro 1. 

 

Quadro 1- Eixos Temáticos da Casa de Zabelê de acordo com o Plano de 

Trabalho da Casa de Zabelê 2019 

Eixos Público Alvo 

 

Objetivos 

Prevenção Crianças, adolescentes, jovens, 
com faixa etária de 07 a 18 anos 
incompletos. A escolaridade do 
público assistido é de ensino 

Temáticas transversais (violência 
doméstica, sexualidade, drogadição e 
outras), trabalhadas de forma lúdica, 
propiciando melhorias no convívio e 
sociabilidade do público atendido, no 
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fundamental I e II e ensino médio 
e familiares.   

reconhecimento e cumprimento de seus 
direitos e deveres, potencializando sua 
autodefesa enquanto sujeitos de direitos 
exercendo também o protagonismo 
infanto-juvenil. 

Atenção  
 

 
 

• Atendimento/acompanhamento 
psicossocioeducativo prestado a 
crianças, adolescentes, jovens e suas 
famílias, fortalecendo os vínculos 
familiares, comunitários, sociais e 
políticos, desenvolvendo habilidades e 
capacidades críticas acerca de sua 
realidade. Bem como informar e orientar 
a respeito do fluxo e a rede de 
atendimento existente no município de 
Teresina. 

Defesa e 
responsabilização  

 • Notificação aos órgãos do sistema de 
garantia de direitos (SGD), e 
encaminhamentos dos casos em que 
existam violação de direitos, trabalhando 
o empoderamento, autodefesa e 
autoproteção com as vítimas e suas 
famílias. 

Participação e 
protagonismo 

 • Destaca-se o Projeto Girassol – Caminho 
Para um Trabalho em Rede em defesa 
da Criança e do Adolescente no qual 
busca capacitar e aprimorar o 
entendimento acerca da violência 
doméstica com foco na sexual, 
disseminando ações de prevenção e 
enfrentamento através da execução de 
oficinas nas escolas e rede 
socioassistencial, realizadas pelas 
crianças e adolescentes, ora 
capacitadas pela equipe técnica. 

• As oficinas executadas também fazem 
parte do Projeto Paz na Escola através 
do Vila Bairro Segurança que é um 
programa de ações integradas para a 
prevenção à violência na zona norte de 
Teresina, vinculado à Secretaria 
Municipal de Cidadania, Assistência 
Social e Políticas Integradas – 
SEMCASPI, em parcerias com outras 
políticas setoriais. 

Comunicação e 
mobilização social 

 • Serviço desenvolvido a partir da 
articulação rede de atendimento e 
demais políticas setoriais. Ressalta-se a 
participação da instituição no conselho 
Municipal dos Direitos da criança e do 
Adolescente, Conselho Municipal das 
Políticas Sobre Drogas, Comissão 
Municipal de Enfrentamento ao Trabalho 
Infantil, Comitê Piauiense de 
Enfrentamento a Violência Sexual, Rede 
de Eliminação da exploração sexual, 
Pornografia, Tráfico e Turismo (ECPAT 
Brasil). 
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Estudos e pesquisa  • A instituição é fonte de estudos e 
pesquisas das universidades públicas e 
privadas, uma vez que atua diretamente 
com o fenômeno da violência domestica 
contra crianças e adolescentes, numa 
perspectiva de atender as vitimas a partir 
de uma proposta pedagógica 
interdisciplinar inovadora. 

Fonte: Elaborada pela autora com informações de Pereira et al. (2019). 

 

No ano de 2019 foi realizada uma pesquisa de monitoramento do Plano 

Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes do 

Piauí e a produção de uma oficina para socialização, proposta pelo Conselho 

Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA. Neste sentido, 

a justificativa proposta para ações como esta é que, 

 

Em Teresina há um número significativo de crianças, adolescentes e 
jovens vitimados pela violência em todas as suas formas de 
manifestação. É sabido que este público quando sofre qualquer tipo de 
violência e não recebe ajuda por parte da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público, internaliza a concepção de que 
a agressão é algo aceitável, assim perpetuando a espiral da violência 
(PEREIRA et al., 2020, p. 2).  

 

No ano de 2020, de acordo com Pereira et al. (2020) a pandemia 

apresentou desafios como o distanciamento social, que de certa forma impacta 

no atendimento presencial, e, portanto, foi necessário adotar o, 

 
Acompanhamento de forma remota aos nossos usuários através de 
chamada telefônica, aplicativos de mensagens, redes sociais e 
plataformas digitais com a finalidade de manter ativos os pilares da 
nossa ação fazendo-se necessário neste contexto da Pandemia da 
COVID- 19 (re) pensar, (re) planejar e buscar sempre fortalecer o 
atendimento e o acompanhamento conforme as orientações da Nota 
Técnica da Gerencia de Proteção Básica – GPSB – PMT de nº 01 /2020 
que dispõe sobre o desenvolvimento de atividades remotas no Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – (SCFV) no período de 
Emergência em Saúde Pública em decorrência do Novo Corona vírus 
(SARS COV 2 - COVID 19) (PEREIRA et al., 2020, p. 13). 

 

Neste contexto, as atividades se iniciaram no dia 02 de janeiro e foram 

interrompidas no dia 18 de março de 2020 com atendimento remoto através de 

através de chamada telefônica, aplicativos de mensagens, redes sociais e 

plataformas digitais, apenas “com a equipe técnica e educadores o trabalho não 

presencial onde iniciamos as discussões sobre as novas estratégias de ação 
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para o trabalho remoto com as educandas (os) assistidas (os) pela Casa de 

Zabelê” (PEREIRA et al., 2020, p. 13). 

Dentre as estratégias adotadas para dar andamento às atividades, de 

janeiro a março, as atividades presenciais com criação, ensaio e apresentação 

da coreografia “O nascer do Sol”, ensaios e apresentação das coreografias do 

baile de carnaval da Casa de Zabelê, Estudo das Lateralidades através da 

dança, seleção de novas bailarinas para a casa de Zabelê, conforme quadro 2. 

 
Quadro 2- Atividades de janeiro a março de 2020 na Casa de Zabelê 

Atividades de 

janeiro a março 

2020 

Ações 

 

Resultados 

Criação, ensaio e 

apresentação da 

coreografia O 

Nascer do Sol, para 

abertura das 

atividades da casa 

de zabelê. 

 

- 04 atividades de criação 

coreográfica com a 

participação de 06 bailarinas. 

-02 ensaios envolvendo 6 

bailarinas. 

-02 apresentações com a 

participação de 06 bailarinas. 

 

 
 

-Desenvolvimento de processo de 

criação a partir do tema sol como 

novo símbolo da casa de zabelê. 

-Sincronização das coreografias para 

serem apresentadas, sendo 

observado um excelente 

desempenho das bailarinas. 

-Excelente atuação de palco, 

coreografia harmoniosa e bem 

executada. 

 
 

-Concepção, ensaio 

geral e apresentação 

de coreografias do 

baile de carnaval da 

Casa de Zabelê 

 

-04 atividades de criação 

coreográfica com a 

participação de 51 

educandas. 

-02 ensaios com a 

participação de 50 meninas. 

-Realização de 01 ensaio 

geral com a participação de 

50 educandas. 

-01 Apresentação com a 

participação de 51 educandas 

-Educandas comprometidas, 

participativas e com excelente nível 

de concentração.  

-Desenvolvimento da noção espacial 

e domínio na execução da 

coreografia. 

-Excelente desempenho das 

educandas durante a apresentação 

das coreografias. 

•  
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-Estudo das 

Lateralidades 

através da dança. 

  

-04 atividades envolvendo 51 

educadas. 

 

-Desenvolvimento da capacidade de 

controlar e apercepção entre a 

diferença dentre direita e esquerda. 

•  

-Roda de conversa 

sobre a importância 

de praticar 

exercícios de 

alongamento. 

-01 Atividade envolvendo 50 

meninas. 

 

-Identificação dos benefícios de 

realizar exercícios de alongamento 

antes dos ensaios. 

 

•  

-Estudo prático de 

variações de dança 

contemporânea. 

 

-01 atividade com a 

participação de 50 meninas. 

 

-Compreensão dos mecanismos 

utilizados para realizar os 

movimentos de dança 

contemporânea propostos pela 

educadora. 

•  

-Seleção de novas 

bailarinas para 

compor o Núcleo de 

dança da casa de 

zabelê. 

 

-Foram realizadas 04 

atividades com a participação 

de 11 meninas. 

 

-Avaliação dos domínios e 

habilidades de dança das meninas 

que estão participando da seleção de 

bailarinas para compor o novo 

formato do núcleo de dança da casa 

de zabelê. 

Fonte: Elaborado pela autora com informações de Pereira et al. (2020). 

 

Nos meses seguintes até dezembro de 2020, as atividades eram remotas 

realizadas nas redes sociais da casa, como o instagram @casadezabelê, 

oficinas de dança, Oficina presencial: criação de coreografia, gravação de 

vídeos, etc. Dentre os resultados, por exemplo, houve a sensibilização dos 

seguidores da Casa de Zabelê de forma virtual no instagram, para refletir sobra 

a prevenção e enfrentamento a violência sexual. 

Assistência social neste contexto, foi essencial para manter as atividades 

que envolvem o atendimento direto, e que objetiva “envolver as famílias nas 

ações desenvolvidas na instituição, fortalecendo os vínculos familiares, 

participação na escola e na comunidade, oferecer às crianças, adolescentes, 

jovens e famílias atendidas condições para reflexão acerca das diversas 
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temáticas abordadas” (PEREIRA et al., 2020, p. 23). O gráfico 1, apresenta um 

resumo dos principais atendimentos. 

Gráfico 1- Atendimentos para o fortalecimento dos vínculos familiares 

 

Fonte: Elaborado pela autora com informações de Pereira et al. (2020, p. 32). 

Os dados em azul referem-se à Sistematização de dados e informações 

da população atendida dos quais foram atendidas 113 crianças, adolescentes, 

jovens e famílias atendidas para registro de dados, análise socioeconômica e 

acompanhamento sistemático, e outros como 35 atendimentos 

psicopedagógicos individuais e coletivos do público alvo e seus familiares, 109 

Atendimentos Psicológicos sistemáticos individuais, etc., de modo 

semipresencial. 

Os dados em vermelho correspondem 126 atendimentos Sociais 

individuais e coletivos às crianças, adolescentes, jovens e famílias em que os 

profissionais buscaram conhecer a realidade dos envolvidos para orientar e 

apresentar soluções de acordo com o problema, etc. 

Os dados em verde são a grande maioria e representam 639 

acompanhamentos remotos das famílias, para avaliar a situação e prestar 

informações e orientações de acesso a direitos socioassistenciais por meio da 

realização de contato telefônico permanente da Equipe Técnica com os 

familiares das crianças, adolescentes e jovens. Houve também 19 atendimentos 

às famílias para a inserção das crianças e adolescentes.  O quadro 3, apresenta 

os resultados com todos os serviços prestados no atendimento ao publico alvo 

e seus familiares. 

Sist. Dad.

At. Soc

At. Rem

0

100

200

300

400

500

600

700

outros
Ins. De

dad.
Fam.
Atnd

Acomp.
Rem

Sist. Dad.

At. Soc

At. Rem



27 
 

Quadro 3- Resumo das Atividades de fortalecimento dos vínculos familiares em 2020 

na Casa de Zabelê 

Atividades Público alvo 

 

Principais Resultados 

Atendimento às 
famílias para inserção 
de crianças e 
adolescentes; 

19 crianças e adolescentes;  
 
 

  

Articulação com a Rede de Serviços 
Socioassistenciais e demais políticas 
setoriais; 
Fortalecimento da parceria das famílias 
com a Casa de Zabelê; 
Participação ativa e interativa das 
famílias na realidade institucional; 

Sistematização de 
dados e informações 
da população atendida; 
 

113 crianças, adolescentes, 
jovens e famílias atendidas; 

Registro dos dados das famílias 
atendidas; 
Análise da situação socioeconômica 
das famílias; 
Conhecimento da evolução e involução 
dos casos acompanhados; 

Atendimentos Sociais 
individuais e coletivos 
às crianças, 
adolescentes, jovens e 
famílias; 

126 crianças, adolescentes, 
jovens e famílias; 
 

Conhecimento da realidade, ao tempo 
em que possibilita à obtenção de 
elementos norteadores necessários à 
orientação e encaminhamentos 
referentes aos problemas 
apresentados; 
Favorecimento de vínculos por meio da 
interação, troca de experiências e 
busca de soluções de problemas 
comuns; 
Fortalecimento dos vínculos familiares 
e alívio das tensões e conflitos 
existentes; 
Orientação acerca dos serviços 
disponibilizados pela rede 
socioassistencial e demais políticas 
públicas. 

Acompanhamento 
remoto às famílias  

639 atendimentos remotos Acompanhamento de modo remoto a 
situação familiar e prestar informações 
e orientações de acesso a direitos 
socioassistenciais por meio da 
realização de contato telefônico 
permanente da Equipe Técnica com os 
familiares das crianças, adolescentes e 
jovens. 
Favorecimento o contato da família 
com o Serviço. 

Atendimentos 
Psicossociais 
individuais e coletivos 
às crianças, 
adolescentes, jovens e 
famílias 
 

254 crianças, adolescentes, 
jovens e famílias.  
 

Favorecimento da emancipação e a 
mudança nas condições geradoras ou 
facilitadoras da dinâmica de violência e 
vulnerabilidade vivenciada pelo público 
atendido.  
Redução dos agravos psíquicos e      
sociais advindos da violência através 
da interdisciplinaridade.  

Atendimentos 
Psicosociopedagógicos 
individuais e coletivos 
às crianças, 
adolescentes, jovens e 
famílias; 

35 crianças, adolescentes, jovens 
e famílias; 
 

 

Contribuição no processo de formação 
social, educacional e cultural, 
fortalecendo as relações familiares, 
mediando conflitos e subsidiando o 
desempenho escolar, a partir do 
estimulo as crianças, adolescentes e 
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 jovens atendidos sobre a importância 
de se reconhecerem como cidadãos de 
direitos e deveres. 

Atendimentos 
Psicológicos 
Sistemáticos 
individuais; 

109 atendimentos Empoderamento das competências e 
habilidades a serem cotidianamente 
utilizadas nas situações diversas da 
vida.  
Facilitação da construção de projetos 
de vida e auxílio na superação dos 
sentimentos advindos das situações de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social 
a que o público é submetido 

Atendimentos 
Psicológicos 
Sistemáticos em 
grupos 

05 atendimentos Promoção o bem-estar do público 
atendido e a melhoria da qualidade de 
vida. 
Compreensão da importância do 
convívio em sociedade e em grupos; 

Encaminhamentos a 
rede socioassistencial 
e demais políticas 
públicas de acordo com 
a necessidade da 
demanda atendida; 

11 encaminhamentos Ampliação da cidadania através do 
acesso dos usuários à Rede 
Socioassistencial e de outras políticas 
setoriais;  

Grupos de Convivência 
com as famílias 
atendidas; 
 

01 Grupo de Convivência 
presencial realizados com as 
famílias; 
04 atividades remotas através do 
aplicativo de mensagem whatsapp 
com os familiares das crianças, 
adolescentes e jovens, em virtude 
da Pandemia do COVID-19. 
 

Fortalecimento dos vínculos familiares, 
comunitários, sociais e políticos, a 
partir da informação sobre direitos e 
deveres, rede sócio territorial e troca de 
conhecimento com reflexão de 
temáticas transversais; 
Comprometimento das famílias em 
relação às ações da Casa de Zabelê, 
na modalidade de atividade remota 
devido o contexto da pandemia; 
Fortalecimento do papel da família 
como componente importante no 
processo de desenvolvimento das 
crianças, adolescentes e jovens 
atendidos pelo Serviço, através de 
ações socioeducativas que corroborem 
com a valorização do serviço ofertado. 
Sensibilização através do Símbolo 
lúdico (SOL) na perspectiva da 
esperança, do renascer, da 
importância do distanciamento social 
em respeito ao outro, buscando elevar 
a autoestima e a redução dos níveis de 
ansiedade e emoções advindas da 
situação emergencial da pandemia. 

Grupos de vivência 
com as crianças, 
adolescentes e jovens 
atendidos; 

06 grupos  Percepção da necessidade de cuidar 
de si e do outro; 
Integração e compartilhamentos das 
experiências vividas; 

Realização de visitas 
domiciliares 

100 visitas realizadas Compreensão do contexto familiar e o 
modo de vida, suas vulnerabilidades e 
possibilidades; 
Aprofundamento da realidade 
socioeconômica, o conhecimento da 
dinâmica familiar e social além do 
território das famílias atendidas. 
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Monitoramento das condições sociais, 
educacionais e de saúde das famílias 
em virtude da pandemia do COVID-19.   

Fonte: Elaborado pela autora com informações de Pereira et al. (2020). 

 

Mesmo em um período excepcional, as atividades ofertadas na Casa de 

Zabelê foram realizadas de modo a contemplar todas as crianças, adolescentes, 

jovens e seus familiares, considerando também como a Covid-19 afeta essas 

famílias.  

As principais dificuldades encontradas foram com relação ao 

acompanhamento das educandas (os) às atividades escolares, pela falta de 

acesso ou por não dominarem as ferramentas digitais, o que prejudicou a 

metodologia das atividades: pouca criatividade nas aulas provocando 

desinteresse nas educandas, local inapropriado para acessar as aulas remotas 

dificultando a execução das atividades; dificuldades de acesso à internet das 

famílias para participação de crianças, adolescentes e jovens nas atividades 

remotas; retirada do transporte da Casa de Zabelê desde 2018, etc. 

Com relação ao atendimento dos casos específicos de crianças e 

adolescentes do sexo feminino (risco pessoal e social, violência sexual, violência 

física e psicológica, negligência, trabalho infantil, etc.) foram atendidas um total 

de 113 crianças, adolescentes e jovens, sendo 17 entre 08 e 12 anos, 43 entre 

13 e 15 anos, 22 entre 16 e 17 e 31 com 18 ou + de acordo com a tabela 1.  

 
Tabela 1- Atendimentos de casos específicos de violências no ano de 2020 

Situação de Risco Pessoal e 

Social 

Faixas Etárias 

 08 a 12 

anos 

13 e 15 

anos 

16 e 17 

anos 

18 anos+ TOTAL 

Exploração sexual 0 0 0 0 0 

Abuso sexual  3  1 3 

Violência física e psicológica 1 8 6 4 19 

Negligência 9 20 6 3 38 

Abandono  1 0 0 0 1 

Drogadição 0 0 0 1 1 

Trabalho infantil  01  03 04 

Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas 

  2 4 6 

Vulnerabilidades 6 12 8 15 41 
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Total Global 17 43 22 31 113 

Fonte: Elaborado pela autora com informações de Pereira et al. (2020). 

 

A maior quantidade de casos registrados foram 38 referentes a 

negligência e 19 referentes à violência física e psicológica. Portanto, os casos 

de negligência seguem sendo a principal demanda de atendimentos na Casa de 

Zabelê, e neste sentido, ressalta-se que: 

A negligência, do latim negligentia, significa descuido e falta de 
cuidado. Em linhas gerais, é definida como uma falha na provisão das 
necessidades da criança decorrente de omissões parentais no cuidar 
(Calheiros, 2006; Dubowitz, Black, Starr, & Zuravin, 1993), constituindo 
uma ameaça ao seu desenvolvimento e bem-estar (De Paúl &Guibert, 
2008; Hildyard & Wolfe, 2002; Wolock & Horowitz, 1984) (GARRIDO; 
CAMILO, 2012, p. 3). 
 

Isto implica que a negligência pode acontecer tanto na perspectiva dos 

maus tratos como a experiência do agressor por conta da vivência de situação 

em que foi maltratado na infância, quanto no ambiente de convivência de em que 

vítimas e agressores estão inseridos como a constituição da família, por 

exemplo. Dentro da faixa etária 20 adolescentes entre 13 e 15 anos foram os 

mais atingidos, o que possivelmente incide na questão da convivência.  

Com relação à violência física e psicológica, as vítimas mais atingidas 

foram adolescentes entre 13 e 15 anos (08) e 16 e 17 anos (06). Os casos 

referentes à violência sexual registrados foram 03 configurados como abuso 

sendo 02 em adolescentes entre 13 e 15 anos e 01 na adolescente de 18 anos, 

de acordo com o gráfico 2 

 

 

 

Gráfico 2- Dados referentes a atendimentos de crianças e adolescentes vítimas de 
violência física e psicológica no ano de 2020 
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Fonte: Elaborado pela autora com informações de Pereira et al. (2020). 

 

Diante do exposto, a Casa de Zabelê no ano de 2020, mesmo com as 

diretrizes focadas para o enfretamento da violência sexual contra crianças e 

adolescentes, as maiores demandas remeteram aos casos de negligência e de 

violência física e psicológica. 

 

5 Conclusão  

A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade no 

cenário brasileiro, que se configura desde o período colonial até a atualidade. 

Ultrapassando realidades históricas em que a legislação muitas vezes 

inviabilizou o enfrentamento dessa violação e ciclos foram se repetindo ao longo 

do tempo. 

Portanto, este estudo busca refletir sobre os mecanismos de 

enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes a partir da 

análise metodológica e prática das ações desenvolvidas na Casa de Zabelê, em 

Teresina- PI. 

Muitos estudos são realizados para compreender como esses processos 

de abusos e exploração acontece, entretanto, não existe um consenso 

conceitual e metodológico, que padronize essas análises, até porque a violência 

sexual se insere como expressão da questão social atingindo todas as faixas 

etárias, classes sociais e pessoas de ambos os gêneros.  

Violências sexual, física e psicológica

13 e 15 anos

16 e 17 anos

Viol. Sexual

Viol. F & P

08 adolescentes

06 adolescentes

12 adolescentes

03 adolescentes

Total= 15 adolescentes
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A partir do objeto de estudo, a Casa de Zabelê se tornou um espaço 

fundamental na promoção da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e 

caracterizando como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), na proteção social básica e objetiva o enfrentamento das diversas 

formas de violações de direitos de crianças e adolescentes do sexo feminino, 

jovens de ambos os sexos e suas famílias.  

São atividades diárias de segunda a sexta- feira a partir de três núcleos 

de atuação: Atendimento direto, Núcleo de Dança e Profissionalização em Moda 

e Serigrafia, em que as atividades são desenvolvidas por profissionais do serviço 

social da psicologia e da pedagogia. 

A metodologia é fundamentada pelos parâmetros do Plano Nacional de 

Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, ao priorizar 

ações conforme os eixos Prevenção, Atenção, Defesa e Responsabilização, 

Participação e Protagonismo, Comunicação e Mobilização Social, Estudos e 

Pesquisas. 

Nos dois últimos anos por conta da pandemia a maioria das atividades foi 

de forma remota através do whatsapp e redes sociais, de modo que as crianças, 

adolescentes e jovens ao ficaram sem atendimentos, assim como as atividades 

presenciais com criação, ensaio e apresentação da coreografia “O nascer do 

Sol”, ensaios e apresentação das coreografias do baile de carnaval da Casa de 

Zabelê, Estudo das Lateralidades através da dança, seleção de novas bailarinas 

para a casa de Zabelê.  

Algumas dificuldades foram detectadas como o acompanhamento das 

educandas, a impossibilidade de acesso remoto por estas e seus familiares, falta 

de transporte, etc.  

A partir do exposto, evidencia-se que apesar dos problemas enfrentados 

atualmente, a Casa de Zabelê segue sendo uma das principais instituições de 

enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, promovendo 

seus direitos fundamentais e a cidadania.  
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