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1. INTRODUÇÃO 

O presente resumo é uma fração da tese, em andamento, do Doutorado em 

Serviço Social, cujo objetivo geral analisar, a partir da realidade do Estado do Paraná, 

como os Centros de Referência Especializado de Assistência Social tem realizado o 

atendimento, enfrentamento e promoção dos direitos das crianças e adolescentes em 

situação de violência. Apresenta dados iniciais que irão compor o escopo da pesquisa 

final. Este trabalho busca apresentar dados numéricos sobre a violência contra criança e 

adolescente e seu o atendimento.  

Ao falarmos de criança e adolescente é necessário destacar as crianças e 

adolescentes brasileiros foram negligenciados tanto pelo governo quanto pela sociedade 

até o inicio dos anos 1980 (BERETTA, 2012). E que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/90 de 13 de julho de 1990) representa um grande avanço da 

legislação brasileira iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Possui 

reconhecimento internacional, referente a sua importância na defesa dos direitos da 

criança e do adolescente, compreensão de integridade absoluta e prioridade no 

atendimento. O Artº. 18 versa sobre o dever de todos zelar pela dignidade e proteção 

contra qualquer forma de violência das crianças e adolescentes. 

Beretta (2012) refere ser necessário compreender a situação da criança e do 

adolescente brasileiro, assim como a violência, como faces da questão social. O 

crescimento econômico não alinhado ao social, nas palavras de Iamamoto (2009), acarreta 

na radicalização da questão social, levando ao agravamento da exploração e da 
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desigualdade social, a criminalização da pobreza. A autora afirma restar para essa classe a 

violência e a solidariedade.  

No que tange à produção e reprodução de violências no cenário brasileiro, o 

segmento infanto-juvenil fora alvo histórico de inúmeras violações de direitos, “o adulto em 

geral independentemente do seu sexo detém poder sobre a criança” (SAFFIOTI; ALMEIDA, 

2007, p.50). Assim a violência, como destacado por Alba Zaluar (1997, p.7) “ela está em 

toda parte, ela não tem nem atores sociais permanentes reconhecíveis nem ‘causas’ 

facilmente delimitáveis e inteligíveis“.  

2. A VIOLÊNCIA A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO PARANÁ. 
Segundo o Censo Demográfico 2010 o Estado do Paraná possui 3.147.962 

crianças e adolescentes, totalizando 28% da população do referido Estado. De acordo com 

dados obtidos junto ao Mapa da Violência (2012) a região Sul do Brasil apresentou no ano 

de 2011 um total de 13.413 atendimentos a criança e adolescente por violência, sendo que 

o maior número de atendimentos da região se concentra na faixa etária de 15 a 19 anos de 

idade. Este mesmo documento aponta o Estado do Paraná com 2416 atendimentos, 

ocupando o primeiro lugar no número de atendimento as crianças vítimas de violência com 

até um ano de idade (total de 6,8% dos atendimentos) tanto na região Sul como no Brasil. 

Segundo dados do SINAN referente ao ano de 2014, o Estado do Paraná possuiu 

14.082 atendimentos gerais (crianças e adultos) referentes a violência, sendo destes 5.018 

do sexo masculino e 9.064 do sexo feminino. Deste total de atendimento, 7.216 casos eram 

referentes a criança e adolescentes. 

As regiões do Estado com maior número de atendimentos gerais (crianças e 

adultos) foram: Região Metropolitana (6.723 atendimentos); Londrina (1.159 atendimentos); 

Cascavel e Foz do Iguaçu (789 atendimentos cada). Quando extraímos dos dados do 

SINAN os atendimentos a crianças e adolescentes vítimas de violência no Estado, obtemos 

4.692 atendimentos na Região metropolitana (69,79% do total de atendimento a vítimas de 

violência),  441 atendimentos em Cascavel (55,26% do total de atendimento a vítimas de 

violência), e 130 atendimentos em Telêmaco Borba (52,21% do total de atendimento a 

vítimas de violência).  

O atendimento a essa situação de violência, pela Política de Assistência Social, se 

dá por meio dos CREAS. Em relação ao número de CREAS, o Estado do Paraná possui 399 

municípios e 179 CREAS. Deste total, 28 estão localizados na região do Escritório Regional 

de Curitiba, 16 estão localizados na região do Escritório Regional de Ponta Grossa, 11 estão 

localizados na região do Escritório Regional de Londrina, 10 estão localizados na região do 
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Escritório Regional de Paranaguá e 8 estão localizados na região do Escritório Regional de 

Cascavel. Ao analisarmos os dados obtidos no SINAN e o número de CREAS, é necessário 

destacar que das três cidades com maior número de atendimento a criança e adolescente 

vítima de violência somente Curitiba possui um CREAS especializado em atendimento a 

criança e adolescente vítima de violência (de um total de 10 CREAS na cidade). A cidade de 

Cascavel possui 5 CREAS e a cidade de Telêmaco Borba possui apenas 1 CREAS. 

3. CONCLUSÃO 

A reflexão proposta neste artigo se constitui como aproximação preliminar do objeto 

de estudo do doutorado em Serviço Social. Desvela que a violência está posta no Paraná, 

mas aponta a necessidade de maiores aprofundamentos e apropriação pela sociedade 

sobre a violência contra a criança e adolescente, seus impactos, até para que se possa 

propor políticas públicas de enfrentamento a esse fenômeno social posto, mas em grande 

parte invisível, até por ocorrer em âmbito doméstico. 
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