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Violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes: a política de atendimento em Apodi/RN
Intrafamiliary violence against children and adolescents: the assistance policy in Apodi/RN
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RESUMO
Introdução A partir da década de 1990, é publicado o Estatuto da Criança e do Adolescente,
vinculado a construção de um projeto de transformação social e cultural no que diz respeito ao
segmento infanto-juvenil. Quanto à violência, determina que é dever da família, do Estado e da
sociedade em geral garantir o acesso aos direitos fundamentais deste grupo populacional, bem
como promover atendimento e acompanhamento qualificado nesse contexto. Objetivo O
presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência enquanto assistente social no
Programa de Atendimento Familiar- PAF no período de 2015- 2016 no município de Apodi,
tendo o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes
a Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, SDH - 2006) como referência metodológica para
as atividades. Metodologia Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, com
base nas intervenções realizadas conjuntamente com a equipe multiprofissional. Resultados O
Programa de Atendimento Familiar (PAF) se materializa enquanto serviço de média
complexidade, tendo como perspectiva a restauração dos vínculos familiares/comunitários e a
redução de danos para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, cujas famílias ou responsáveis
estavam temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.
Como resultado, consideramos que as ações intersetoriais e o apoio via família extensa,
contribuíram para diminuir a institucionalização de 29 crianças e/ou adolescentes e 19 famílias
foram atendidas pelo serviço no período. Conclusões Podemos notar que o trabalho
multiprofissional realizado pelo programa e pela rede de serviços por meio de atendimento
psicológico, jurídico, educacional e de assistência social foi significativo para minimizar os
efeitos da violência no cotidiano e construir novas perspectivas de vida entre as famílias no
território. Desse modo, foi uma experiência exitosa no campo das políticas para a infância e
adolescência no município, uma vez que o direito à convivência familiar e comunitária foi
assegurado.
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