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RESUMO

O SGDCA possui funcionamento articulado e interligado aos órgãos de
proteção social, que utilizam as políticas públicas, como instrumento para
assegurar os direitos das crianças e adolescentes. Para proteger e
assegurar os direitos dessa população, vítimas da violência sexual, e, para
que seja enfrentado o fenômeno, há uma rede de atendimento que opera
ações no combate à violência, envolvendo as diferentes políticas públicas
e sociais e seus respectivos órgãos, entre eles, Saúde, Educação,
Assistência Social, Justiça e Segurança Pública. Desde a promulgação do
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, realiza-se esforços no sentido
de construir e/ou aperfeiçoar marcos normativos e regulatórios (leis,
decretos, portarias, planos e projetos), que efetivamente combatem a
violação de direitos. O objeto deste estudo, foi o de conhecer como
funciona o SGDCA conjuntamente com os respectivos órgãos, e suas
estratégias de políticas no enfrentamento a violência sexual da população
infantojuvenil. Método: Pesquisa qualitativa de aporte bibliográfico com
materiais coletados no Google de 1988 a 2021. Resultados: A
complexidade e diversidade da violência sexual, aponta que, esse
fenômeno deve ser enfrentado a partir da articulação em rede, pois
fenômenos dessa natureza, demanda todas as partes envolvidas.
Conclusão: Apesar do reconhecimento e avanços das políticas
direcionadas aos cuidados com as crianças e adolescentes, ainda há
muita dificuldade em garantir a efetiva proteção através da
implementação de políticas, pois muitas crianças e adolescentes que
vivem em situação de violação de seus direitos, dependem da
conscientização dos governantes, porém, principalmente da mudança
cultural da sociedade e familiares.
PALAVRAS-CHAVE: Enfrentamento, SGDCA, Violência Sexual

1

 Mestranda — Mestrado profissional em Desastres Naturais no Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Assistente Social pela Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Florianópolis, SC – Especialista em Políticas Sociais Integradas pela Universidade Estácio de Sá. Florianópolis (SC). Estudante e Pós-Graduanda em Saúde Pública pela Universidade EducaMais, EDUCA. Membro do NECAD –
Núcleo de Estudos da Criança, Adolescente e Família (UFSC) e do Grupo de Estudos Virtual: Violência, Direito e Políticas Públicas (GEV/UFSC). CV: http://lattes.cnpq.br/3339996527225371., E-mail: joza.pfv@gmail.com

1


