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Violência Doméstica Contra Adolescentes: o olhar dos educadores sociais 

 

RESUMO                                                

A Violência Doméstica, como uma expressão particular da violência contra adolescentes, 

constitui fenômeno historicamente construído a partir das relações de poder que perpassam 

o gênero, a etnia e a classe social, demandando atenção diferenciada. A classificação em 

uma vala comum do que se entendia por criança e por adolescente sob as doutrinas do 

direito do menor e da situação irregular resultou, em geral, na elaboração, para o público 

adolescente, de políticas e de ações fragilizadas e ineficientes no tocante à violência 

doméstica. Não obstante o Estatuto da Criança e do Adolescente definir com clareza o que 

se entende por criança e por adolescente, romper com as doutrinas menoristas e adotar a 

doutrina da proteção integral, ainda se constata pouca orientação para as ações e políticas 

públicas voltadas ao tema. Tal deficiência contribui para caracterizar a atual prática dos 

educadores sociais com a violência doméstica, marcada pela ausência de formação 

específica; por inadequadas condições de trabalho; pela falta de preparo da rede de 

atendimento. Assim, com o objetivo de iniciar a discussão a respeito de elementos que 

compõem a prática voltada para essa problemática, o presente estudo se propõe a 

problematizar a concepção detida pelos educadores sociais que atuam na rede pública de 

Assistência Social da cidade do Natal/RN, a respeito da temática da violência doméstica 

contra adolescentes, atentando para itens como sua inserção profissional, sua formação e 

suas condições de trabalho. Adota-se como referências norteadoras a reflexão calcada na 

Pedagogia Problematizadora, de Paulo Freire, e na perspectiva sócio-histórica. O 

procedimento metodológico, de natureza quali-quantitativa, constituiu-se de levantamento 

censitário e caracterização psicossocial dos educadores junto às Secretarias Municipal e 

Estadual de Assistência; da aplicação de questionário aos educadores, composto por 

questões abertas e fechadas; e da observação e registro em diário de campo das atividades 

de trabalho deles. Dos 111 profissionais da rede, 64 responderam ao questionário, o que 

representa mais de 50% do total. A caracterização psicossocial apresenta dados como a 

predominância de uma baixa renda familiar e de profissionais do sexo feminino; a 

observação permitiu identificar que o fazer profissional não tem um parâmetro técnico, 

sendo as atividades realizadas de acordo com as representações de cada profissional a 

respeito do trabalho, da problemática e dos adolescentes envolvidos, revelando uma 

perspectiva individual de ação.  E uma análise preliminar das respostas ao questionário 

apontou que tais profissionais são submetidos a precárias condições de trabalho, bem como 

se percebe um relativo desconhecimento acerca da rede de atendimento aos adolescentes 

em situação de risco e do ECA, tudo isso resultando em concepções marginalizantes, 

restritas e deturpadas a respeito da violência doméstica contra adolescentes. 

Palavras-chave: Violência Doméstica, Adolescentes, Educadores Sociais, Políticas 

Públicas. 
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Domestic Violence Against Adolescents: the look of social educators  

ABSTRACT 

Domestic violence as a specific expression of violence against adolescents, is historically 

constructed from phenomenon of power relations that permeate the gender, ethnicity and 

social class, requiring differentiated attention. Sorting in A mass grave of what is 

understood by a child and teenager under the doctrines of the law of the minor and of 

irregular situation resulted, in General, in the preparation for the teenage audience, of 

policies and actions, fragile and inefficient with regard to domestic violence. Despite the 

status of children and adolescents clearly define what is meant by child and teenager, break 

with the menoristas doctrines and embrace the doctrine of integral protection, even if there 

is little guidance for the public actions and policies geared to the theme. Such deficiency 

contributes to characterize the current practice of social educators about domestic violence, 

marked by the absence of specific training; by inadequate working conditions; lack of 

preparation of the network of care. Thus, with the objective to start the discussion 

regarding the elements that make up the practice focused on this issue, the present study 

proposes to problematizing the design held by social educators working in public Social 

assistance of the city of Natal/RN, regarding the issue of domestic violence against 

adolescents, by paying attention to such things as their vocational integration, their training 

and their working conditions. Adopts norteadoras references as having its roots in the 

Pedagogia Problematizadora, Paulo Freire, and socio-historical perspective. The 

methodological procedure of nature quali-quantitative was lifting censitário and 

psychosocial characterization of educators together to State and local Departments of 

assistance; the application of questionnaire to educators, composed of open and closed 

issues; and observation and field journaling activities of their work. Of network 

professionals, 111 64 replied to the questionnaire, which represents more than 50% of the 

total. Psychosocial characterization exposes data as the predominance of low family 

income and female professionals; the note identified that do not have a professional 

technical parameter, and the activities carried out in accordance with the representations of 

each professional the respect of labour, problematic and adolescents involved, revealing an 

individual perspective of action. And a preliminary analysis of responses to the 

questionnaire pointed out that such professionals are subjected to precarious working 

conditions, as well as one realizes a relative ignorance about the network of care for 

adolescents at risk and ACE, all this resulting in restricted marginalizantes conceptions, 

and misleading information regarding domestic violence against teenagers. 

Keywords: Domestic Violence, Teen, Social Educators, Public Policy. 
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Introdução 

A violência vem perigosamente se integrando à rotina diária dos adolescentes 

brasileiros, em especial daqueles filhos de classes desprivilegiadas. Decorrente da 

tensão social potencialmente localizada na faixa etária de 15 a 20 anos, o homicídio é 

responsável pela morte de muitos jovens - em 1997, cerca de seis mil adolescentes 

foram assassinados em nosso país. As taxas de mortalidade entre homens de 15 a 24 

anos são, em sua maioria, 50% maiores que as dos Estados Unidos e 100% maiores que 

as do Canadá, França ou Itália. Ressalte-se que essa causa de morte não se restringe 

apenas aos grandes centros urbanos, pois se expandiu também para as regiões de 

garimpos e de conflitos de terras, grandes facilitadores de situações de violência 

(UNICEF, 2005). 

Seguindo Sales (2007), presencia-se um processo de reificação dos adolescentes 

em uma sociedade de desigual equação entre “direitos e violência” (p. 32), contribuindo 

sobremodo para o aumento da violência entre os jovens - tanto contra si mesmo 

(suicídio e acidentes) como contra os outros (agressões e homicídios), vêm culminando, 

assim, no crescimento do risco em face da violência, comprometendo o 

desenvolvimento dessa parcela da população. 

Quando contextualiza a violência, Gomes (2002) refere que a mesma “se 

constitui atualmente em um dos mais graves problemas de saúde pública. [...] esse 

fenômeno se observa no Brasil e em diversos outros países” (p. 708). Na mesma 

perspectiva, afirma Dias (2004) tratar-se de, 

Um fenômeno mundial de extrema gravidade, principalmente no terceiro mundo, 

em virtude dos quadros de exclusão social, e sua magnitude é tamanha que tornou-
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se sinônimo de endemia. Conseqüentemente, desde 1990 a Organização Mundial de 

Saúde vem tratando o problema com enfoque epidemiológico (p.49). 

Para efeito do presente estudo adotou-se uma perspectiva de análise da violência 

enquanto dado cultural e societário, cujas manifestações variam de acordo com o 

contexto sociocultural e são dotadas de valores complexos e diversificados. 

Uma das formas de expressão da violência, a doméstica, assume várias 

roupagens: violência física, abuso sexual, negligência e violência psicológica, podendo 

causar danos irreparáveis aos jovens, vindo a resultar, inclusive, em morte; e não é um 

fenômeno novo. Atravessa os tempos e se torna cada vez mais presente no nosso dia-a-

dia, bem como nas discussões e produções acadêmicas, configurando-se como fonte de 

preocupações para instituições nacionais e internacionais de grande relevância, como a 

Organização das Nações Unidas – ONU (OMS, 2002).  

Soares (1999) considera que o diferencial do atual momento é que esta violência 

constitui um espaço específico de intervenções, debates e reflexões e sua 

problematização traz novos significados, tanto para profissionais que trabalham com a 

temática, quanto para a comunidade. A própria utilização do termo “doméstico” faz 

referência a aspectos privados que, historicamente, têm sido colocados em oposição ao 

público. Porém, ao utilizar o termo violência doméstica, ressalta-se e discute-se a 

dimensão política que a manifestação desta violência traz, considerando que o 

“doméstico” é perpassado por complexas e contraditórias relações.  

A violência doméstica e os fatores que a determinam se tornam cada vez mais 

complexos e multifacetados, levando-se em consideração que a realidade atual indica 

que as formas de organização das famílias são totalmente diversas e modificam-se, 

continuamente, para atender as necessidades e exigências diárias, tornando-se este um 
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terreno de instabilidade, conflito e contradição, percebendo-se necessária a reflexão 

acerca de determinados paradigmas relativos à violência concretizada neste ambiente. 

Nesse sentido, Morgado (2001) afirma que, 

As perspectivas que localizam a origem da violência doméstica contra crianças e 

adolescentes nas relações interpessoais, confundem o lugar de expressão do 

fenômeno – relações interpessoais familiares – ocultando o seu lugar de origem – 

estrutura da sociedade determinada por relações de classe, gênero e etnia, em uma 

sociedade de caráter adultocêntrico. (p.32) 

Os crescente números da violência doméstica contra crianças e adolescentes, 

demonstram que ao longo da história vem acontecendo um descaso no tocante ao 

enfrentamento da violação de direitos ao qual este público específico está submetido, 

esclarecendo a verdadeira face das relações familiares que está presente cotidianamente. 

A violência atual mostra-se enquanto reflexo da forma como esses sujeitos estão sendo 

cuidados e percebidos na sociedade. Segundo Sales (1998), as crianças e adolescentes, 

mesmo depois do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, continuam ainda presas 

da manipulação ideológica e da aposta na lógica da fragmentação, e suas condições de 

vida e necessidades não recebem o devido suporte em termos de uma política pública 

eficaz. Ainda com relação à garantia de direitos de crianças e adolescentes, Goiás 

(1996) declara: 

É importante conseguir enxergar a realidade da violência, da negação de direitos e 

de extrema exclusão social para que não pareça ilusório o processo de invenção 

democrática em desenvolvimento e que se reafirma na prática da representação, 

interlocução e negociação de interesses nas diversas esferas sociais. (p.9)   
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 Mediante comum generalização das situações geracionais: Criança e 

Adolescente; verifica-se que a caracterização de fatores específicos a esta segunda fase, 

costumeiramente se perde na literatura, dando a entender a inexistência de 

peculiaridades geracionais, deflagrando a tardia emergência da adolescência, bem como 

a fragilidade das políticas voltadas para este público específico. 

 Diante desta realidade, durante o processo de construção deste trabalho, tem sido 

constatada a dificuldade em levantar dados bibliográficos acerca da violência doméstica 

específics contra adolescentes, deixando clara a necessidade de estudos relativos a esta 

problemática, bem como a todas as demais relativas a esta fase do desenvolvimento 

humano que venham a ressaltar as suas especificidades. Assim, o enfrentamento à 

violência doméstica contra adolescentes exige um trabalho interdisciplinar, estendido à 

família e não só à vítima, estimulando-se uma discussão ampla do assunto na sociedade, 

bem como planejamento e implementação de políticas adequadas que contemplem a 

radicalidade da problemática, sendo parte integrante desse contexto o profissional 

Educador Social, e por isso requerendo ser pensado em particular. 

 No que diz respeito aos Educadores Sociais que trabalham com adolescentes 

vitimas da violência doméstica, muito há que ser questionado. Esses profissionais vêm 

sendo, cada vez mais, solicitados pela Política de Assistência Social, em virtude do 

crescimento das situações de adolescentes vulnerabilizados e vitimizados, sendo exigido 

deles o aperfeiçoamento das práticas e novas posturas reflexivas em face dos desafios 

com que se deparam. Não obstante, o que se observa na realidade atual dos educadores 

sociais é uma dificuldade em definir a identidade profissional, são posturas 

estigmatizantes e descoladas das efetivas causas e conseqüências do fenômeno 

complexo da violência doméstica.    
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Tendo em vista a constatação desse quadro no exercício profissional dos 

educadores sociais que atendem diretamente os adolescentes vítimas da violência 

doméstica, na condição de Assistente Social na Casa de Passagem III, abrigo para 

adolescentes da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) da 

cidade do Natal/RN, o presente estudo se propõe a sistematizar e discutir as concepções 

daqueles educadores a respeito de tal forma de violência. 

Parte-se do pressuposto de que a violência na família vem sendo historicamente 

tratada pela sociedade de forma estereotipada, sem atentar para suas características 

sociais e históricas específicas , de modo que se faz necessário identificar se também os 

educadores sociais reproduzem tais concepções na sua atuação profissional, seguindo-se 

uma discussão a partir preceitos da Psicologia Sócio-histórica de Vygotsky. 

 Utiliza-se como norte, ainda, a discussão trazida por Paulo Freire na sua 

Pedagogia Problematizadora. Com base nessa referência avalia-se que para o cuidar e, 

principalmente, o educar adolescentes violentados, se faz necessária a compreensão e a 

percepção da complexidade envolvida em uma situação de direitos violados.  Da mesma 

forma, tendo em vista a compreensão da violência doméstica enquanto prática 

socialmente construída, entende-se que esse cuidar e educar é reflexo da forma como se 

vê essa violência.  

No primeiro capítulo, faz-se uma discussão acerca de algumas formas de 

violência, suas manifestações e concepções, entendidas enquanto fenômeno social 

revestido das características do contexto sociocultural onde ocorre. Enfatiza-se a 

violência doméstica, enquanto fenômeno complexo, de difícil conceituação geral, que 

perpassa todas as classes. Foca-se na violência doméstica contra crianças e 

adolescentes, traçando-se um histórico da Assistência oferecida a esse público, 



16 

 

ressaltando as relações de saber e de controle do sistema punitivo, expresso em políticas 

fragilizadas e ineficientes. 

Procurando seguir sugestões de Minayo (1994) pretende-se, neste trabalho, 

abordar a violência a partir da noção de “violência em rede”, ou seja, da violência como 

uma manifestação múltipla e interligada estreitamente aos seus diversos fatores, dentro 

de uma rede de relacionamentos, não reduzindo seu estudo apenas à questão da 

delinqüência e da criminalidade (p.8). 

No capítulo seguinte dá-se uma discussão acerca da concepção de adolescência, 

destacando sua visão enquanto um fenômeno social, histórica e culturalmente 

determinado, como propõe a perspectiva Sócio-Histórica da Psicologia. 

O terceiro capítulo traça um histórico das políticas públicas para crianças e 

adolescentes, até a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescentes – ECA, 

tendo-se como norte a discussão da violência doméstica contra esse público, suas 

concepções e formas de enfrentamento. 

No capítulo quatro apresenta-se a trajetória da inserção dos educadores sociais 

na rede da Assistência a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, bem 

como é traçado um histórico relativo à complexa e vulnerável formação desses 

profissionais.  

No quinto e último capítulo relatam-se os procedimentos metodológicos 

escolhidos para se trilhar a pesquisa; descreve-se o cenário onde os educadores sociais 

estão inseridos; procede-se à análise dos dados colhidos em entrevistas e na observação 

registrada em diário de campo, que se deu em dois eixos, organizados a partir da relação 

entre os conteúdos teóricos e os que emergiram no processo da pesquisa. São eles: 1. 

Processos de Trabalho, Rotinas, o Cuidar e o Educar; e 2. Concepção de Mundo, 

Violência, Adolescentes, Estado, Políticas Públicas e ECA. E por fim são tecidas 
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algumas conclusões finais acerca do processo de pesquisa, salientando os desafios e 

dificuldades encontrados e apontando algumas conclusões do presente estudo. 

São revelados elementos da violência perpetrada contra os adolescentes, que 

configuram o dia-a-dia de trabalho dos educadores. Nos seus depoimentos observa-se a 

mescla de sentimentos e desejos em face das experiências dos adolescentes, assim como 

identifica-se o descaso com que o setor público vem tratando seus funcionários e seus 

usuários, muitas vezes colocados no mesmo patamar de violação de direitos. 

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo discutir a concepção dos 

educadores sociais acerca da violência doméstica contra adolescentes, visto que 

observou-se que o profissional educador social representava a “linha de frente” do 

trabalho, sendo a aproximação deles com os adolescentes configurada diariamente, ao 

mesmo tempo que se vê uma atuação profissional com muitas lacunas e diálogos postos 

de forma a expor representações que se afastavam de uma construção histórica e social 

da violência doméstica, e de todos os fatores componentes daquela situação de 

vulnerabildade e risco ao qual estavam expostos.  

Observou-se uma classe profissional sem uma identidade técnica, sem 

parâmetros de atuação e sem formação para atuar na área, despertando a curiosidade em 

se discutir acerca de uma problemática envolvendo profissionais cada vez mais 

presentes nos serviços, mas com poucas reflexões acerca do seu fazer profissional e de 

todas as temáticas demandas de seus serviços, tendo como pano de fundo a discussão 

crescente acerca da violência doméstica contra adolescentes. 

Então, enquanto pesquisadora e trabalhadora da política da Assistência, 

mediante uma realidade que desperta inquietações, trago o presente estudo.  
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Capítulo 1 

 Violências 

Todos os dias somos confrontados com mais um caso de violência. Na busca por 

respostas se exige, cada vez mais, estudos que dêem conta de explicar suas causas, sem 

excluir análises das esferas social, econômica, cultural e biológica. 

Segundo o Dicionário Houaiss (2001), violência é a “ação ou efeito de violentar, 

de empregar força física (contra alguém ou algo) ou intimidação moral contra (alguém); 

ato violento, crueldade, força”. No aspecto jurídico, o mesmo dicionário define o termo 

como o “constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém, para obrigá-lo a 

submeter-se à vontade de outrem; coação”. Já a Organização Mundial da Saúde (2002) 

define violência como “a imposição de um grau significativo de dor e sofrimento 

evitáveis”. Mas os especialistas afirmam que o conceito é muito mais amplo e ambíguo 

do que essa mera constatação de que a violência é a imposição de dor, a agressão 

cometida por uma pessoa contra outra; mesmo porque a dor é um conceito muito difícil 

de ser definido. Assim, guerra, fome, tortura, assassinato, preconceito, todas essas são 

também facetas da violência que se manifestam de diversas maneiras.  

Na comunidade internacional de direitos humanos,  

a violência é compreendida como todas as violações dos direitos civis (vida, 

propriedade, liberdade de ir e vir, de consciência e de culto); políticos (direito a 

votar e a ser votado, ter participação política); sociais (habitação, saúde, educação, 
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segurança); econômicos (emprego e salário) e culturais (direito de manter e 

manifestar sua própria cultura) (Serasa, 2003, p.3).  

Em suas múltiplas formas de manifestação, a violência deve ser compreendida 

sempre como um fenômeno social (Campos, Torres & Guimarães, 2004; Moser, 1991; 

Velho, 2000). Ela existe em um determinado contexto e se efetiva na relação com o 

outro, tratando-se de uma "interação" entre indivíduos situados em uma dada estrutura 

social, ocupando papéis sociais e orientados por valores que definem e modelam as 

possibilidades desta interação.  Daí parte a perspectiva de análise da violência enquanto 

dado cultural e societário, cujas manifestações variam de acordo com o contexto 

sociocultural e são dotadas de valores complexos e diversificados. No entanto, apesar 

das dificuldades de delimitação conceitual, parece consensual entre os pesquisadores 

(Michaud, 2001; Velho, 2000; Wierviorka, 1997) a concepção de violência enquanto 

fenômeno multifacetado que assume formas e sentidos variados, em acordo com o 

momento histórico e a cultura em que ele é produzido.  

Em uma perspectiva para além do dano causado, seja ele intencional ou não, 

está a concepção de violência que remete a um excesso, a um abuso, a uma desmesura e 

que, portanto, faz referência a uma norma (Tavares dos Santos, 1999, 2004). Nesse 

sentido, o uso da força torna-se violência "quando ultrapassa um limite ou perturba 

acordos tácitos e regras que ordenam relações, adquirindo carga negativa ou maléfica" 

(Zaluar, 1999, p. 8). A noção de "norma social", aqui entendida a partir de Dubois 

(1994), diz respeito a uma regra ou prescrição da conduta ou do julgamento perceptivo 

que se caracteriza por ser coletivo, socialmente apreendido e referente a uma atribuição 

de valor amparada em uma utilidade social. Enfim, podemos sintetizar em termos de 
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prescrição da conduta que se exprime em termos de ser "bem visto" ou "mal visto" 

socialmente.  

Pensar o poder não como substância, mas como relação, vincula a idéia de que 

os sujeitos das relações de poder também não podem ser pensados de forma 

substantiva. Isso significa que eles, além de não serem repositórios de poder, não são o 

fundamento do poder. Seguindo essa perspectiva de uma análise não-metafísica dos 

sujeitos em relação, Foucault (1977), afirma que:  

o poder não é da ordem do consentimento; ele não é, em si mesmo, renúncia a uma 

liberdade, transferência de direito, poder de todos e de cada um delegado a alguns 

(o que não impede que o consentimento possa ser uma condição para que a relação 

de poder exista e se mantenha); a relação de poder pode ser o efeito de um 

consentimento anterior ou permanente; ela não é, em sua própria natureza, a 

manifestação de um consenso (p. 243). 

No Brasil, inclusive, tem sido Tavares dos Santos quem tem teorizado sobre 

esses fatores, particularmente sob a influência de Foucault e Bourdieu, definindo a 

violência como excesso de poder que impede o reconhecimento do outro – pessoa, 

classe, gênero ou raça – mediante uso da força ou da coerção, provocando algum tipo de 

dano, configurando o oposto das possibilidades da sociedade democrática 

contemporânea (Tavares dos Santos, 1998). De acordo com essa conceituação, 

desapareceria a fronteira entre a violência física, a qual oprime pelo excesso da força 

corporal ou armada, e a simbólica, a qual exclui e domina por meio da linguagem. Não 

haveria, portanto, “um nicho especial para tratar da violência como o uso de 
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instrumentos da força bruta” (Zaluar, 1999, p.8), “desarticulada da violência simbólica 

presente no institucional ou no Estado” (Zaluar & Leal, 2001, p. 3). 

Em suas reflexões, Tavares dos Santos (2004) busca compreender a violência 

presente nos diferentes conjuntos relacionais, tomando-a como "um ato de excesso, 

qualitativamente distinto, que se verifica no exercício de cada relação de poder presente 

nas relações sociais" (p.8). Para este autor, a violência não se encontra necessariamente 

articulada ao uso de instrumentos de força bruta e não há uma fronteira que desassocie 

a violência física, que é imposta pelo excesso de força corporal ou armada, e a violência 

simbólica, que exclui e domina, como referido, por meio da linguagem.  

A noção de violência cobre, portanto, uma vasta gama de eventos e fenômenos 

no qual o ato violento é a expressão da imposição das necessidades, expectativas e 

vontades de um ator social sobre as necessidades, expectativas e vontades de outro ator. 

Nesse sentido, diversos autores
 
(Tavares dos Santos, 1999, 2004; Sawaia, 2004; Velho, 

2000; Wierviorka, 1997; Zaluar e Leal, 2001) reconhecem a violência como a 

expressão de um conflito no interior de uma dinâmica de poder.  

As formas de violência tipificadas como violação da lei penal, como assassinato, 

seqüestros, roubos e outros tipos de crime contra a pessoa ou contra o patrimônio, 

formam um conjunto que se convencionou chamar de violência urbana, porque se 

manifesta principalmente no espaço das grandes cidades. Entretanto, não é possível 

deixar de lado as diferentes formas de violência existentes no campo. 

A violência urbana, no entanto, não compreende apenas os crimes, mas todo o 

efeito que provocam sobre as pessoas e as regras de convívio na cidade, interferindo no 
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tecido social, prejudicando a qualidade das relações sociais e corroendo a qualidade de 

vida das pessoas. Assim, os crimes estão relacionados com as contravenções e com as 

incivilidades. Gangues urbanas, pixações, depredação do espaço público, entre outros, 

compõem o quadro da perda da qualidade de vida, em que o tráfico de drogas, talvez a 

ramificação mais visível do crime organizado, torna-se um fator que reforça tal 

problemática, sobretudo nas grandes e problemáticas periferias.  

Entretanto, a violência não ocorre somente nos países periféricos, como se 

constata através da imprensa internacional, que noticia freqüentemente esses fatos nos 

países centrais do sistema capitalista, podendo-se vislumbrar, além de um crescente 

número de publicações, ciclos de debates sobre esse assunto e algumas experiências 

internacionais que podem nos dar lições acerca da violência, assim como trazer 

sugestões a fim de visualizar iniciativas para reduzir tais fenômenos em espaços como a 

família e a escola. 

Na França, por exemplo, o fenômeno da violência na escola é debatido desde 

1981, pelo menos, no âmbito da FEN – Federação da Educação Nacional -, entidade 

que, mais recentemente, em 1994, organizou um colóquio sobre a "Violência e a missão 

Educativa". Nessa ocasião, Eric Debarbieux afirmava como hipótese de base que o 

crescimento atual do sentimento de insegurança no meio escolar está ligado a uma 

mutação global da relação com a criança e os jovens e a uma crise do sentido do ofício 

do educador (Debarbieux, 1997). 

No Brasil, pode-se afirmar que a violência possui um caráter estrutural: não é 

localizada, nem esporádica ou passageira. Nasceu com a colonização do território, 

cresceu com o regime escravocrata e encontra-se arraigada na sociedade até os dias de 
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hoje. Atualmente, a violência que antes estava presente nas grandes cidades espalha-se 

para cidades menores, a medida que o crime organizado procura novos espaços. Além 

das dificuldades das instituições de segurança pública em conter a interiorização da 

violência, a degradação urbana contribui decisivamente para tal processo, já que a 

pobreza, a desigualdade social e o baixo acesso popular à justiça não são mais 

problemas exclusivos das grandes metrópoles.  

Efetivamente, nosso país tem atingido níveis de violência inusitados, levando 

alguns analistas a caracterizarem tal estado como verdadeira epidemia, e outros como 

uma guerra civil não declarada. Essa violência real é ocultada por vários dispositivos, de 

acordo com Marilena Chauí (1999), como o jurídico, que dirige seu foco apenas à 

criminalização e repressão especialmente dos ataques à propriedade privada; o 

dispositivo de exclusão, que considera violência a atividade de determinados grupos 

sociais (os atrasados, arcaicos etc.) e distingue entre um “nós brasileiros não violentos” 

e um “eles violentos”; um dispositivo sociológico que afirma que, na essência, a 

sociedade brasileira não é violenta, como dito acima, e que essa seria passageira ou 

acidental, atribuída a um momento definido; e finalmente, um dispositivo de inversão 

do real, que permite dissimular comportamentos, idéias e valores como, por exemplo, o 

machismo visto “como proteção natural à natural fragilidade da mulher” (p. 36-37). 

Assim, a violência não é somente essa que agride a integridade física e o 

patrimônio das pessoas, que é veiculada com ênfase pelos meios de comunicação e que 

nos atinge de maneira tão dura, diretamente a um familiar ou a um conhecido, mas 

também privar indivíduos, enquanto cidadãos, de seus direitos básicos, fundamentais.  

Gomes (2002), quando contextualiza a violência, refere que a mesma “se constitui 
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atualmente em um dos mais graves problemas de saúde pública. [...] esse fenômeno se 

observa no Brasil e em diversos outros países” (p.708).  

Dias (2004) acrescenta ser a violência, também, 

Um fenômeno mundial de extrema gravidade, principalmente no terceiro mundo, 

em virtude dos quadros de exclusão social, e sua magnitude é tamanha que tornou-

se sinônimo de endemia. Conseqüentemente, desde 1990 a Organização Mundial de 

Saúde vem tratando o problema com enfoque epidemiológico (p.49). 

   Há diferenças na visão das causas da violência e de como superá-las. No 

entanto, mostra-se cada vez mais claramente a necessidade de atuação de maneira mais 

eficaz, tanto sobre suas causas primárias, quanto sobre seus efeitos, utilizando-se de 

políticas públicas adequadas para atender a tal complexidade, abarcando os diversos 

tipos de violência, como por exemplo a doméstica, suas vítimas e seus agressores. 

 

1.1. Violência Doméstica 

Historicamente convivemos em uma sociedade onde a violência, em seu sentido 

mais abrangente, faz parte da vida cotidiana dos indivíduos. Acontece em todos os 

segmentos sociais e em todas as instituições, como na família, na escola, no trabalho, 

nos poderes políticos, na própria justiça, na igreja, e está implícita nas relações entre as 

pessoas e legitimada socialmente. Configura-se, assim, como um fenômeno complexo, 

que possui diferentes acepções para grupos sociais diferentes. Suas múltiplas 

interpretações, segundo Guindani (2003), “se agregam indissolúveis ao próprio 
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problema integrando a sua complexidade” (p.125). Ao mesmo tempo, conforme nos 

alerta Gonçalves (2004), na sociedade contemporânea esta vivência usual e cotidiana da 

violência tem gerado uma banalização do fenômeno.  

De acordo com a UNICEF, de hora em hora morre uma criança queimada, 

torturada ou espancada pelos próprios pais; e 12% das 55,6 milhões de crianças 

brasileiras menores de 14 anos são vítimas, anualmente, de alguma forma de violência 

doméstica. Ou seja, por ano são 6,6 milhões de crianças agredidas, dando uma média 

de: a)18 mil crianças vitimizadas por dia;  b)750 crianças vitimizadas por hora;  c)12 

crianças agredidas por minuto (UNICEF, 2005). 

Assim, diante da realidade vigente e da crescente repercussão de 

comportamentos violentos na sociedade, a violência doméstica tem constituído uma 

preocupação da ONU e de outras tantas instituições mundiais já há algum tempo. São 

exemplos dessas preocupações as deliberações e decisões dos seus congressos, voltadas 

para todas as fases geracionais vitimizadas, que tratam de formas de prevenção e 

enfrentamento deste tipo de violência. Da mesma forma, tem sido cada vez mais 

cobrado dos seus Estados Membros o desenvolvimento e a implementação de políticas, 

medidas e estratégias para dar resposta ao problema da violência doméstica, incluindo a 

prevenção adequada, de modo que se torna cada vez mais necessário desvendar o 

cenário que propicia o surgimento de tal problemática.  

A violência doméstica constitui-se um fenômeno complexo, sendo as suas 

causas variadas e de difícil definição. A dificuldade em definir este fenômeno decorre 

das suas múltiplas conceituações nas diversas áreas científicas, sem se chegar a uma 

conclusão que consiga refletir sobre uma definição global do fenômeno. Ainda assim, 
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estes estudos possibilitaram uma ampla discussão, recebendo contribuições da 

Psicanálise, da Pediatria e da Psicologia. Azevedo e Guerra (2001, p. 23) referem quatro 

tipos reconhecidos de violência doméstica:  

     Sexual: todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual entre um ou mais 

adultos e uma criança ou adolescente, tendo por finalidade estimular sexualmente 

esta criança ou adolescente ou utilizá-los para obter uma estimulação sexual sobre 

sua pessoa ou de outra.  

     Psicológica: também designada como tortura psicológica. Ocorre quando um adulto 

constantemente deprecia a criança, bloqueia seus esforços de auto-aceitação, 

causando-lhe grande sofrimento mental. Ameaças de abandono também podem 

tornar uma criança medrosa e ansiosa, representando formas de sofrimento 

psicológico.  

Física: caracterizada por qualquer ação única ou repetida, não acidental (ou 

intencional), perpetrada por um agente agressor adulto ou mais velho, que provoque 

dano físico à criança ou adolescente. É causado pelo ato abusivo, podendo variar de 

lesão leve até conseqüências extremas como a morte  

Negligência: representa uma omissão em termos de prover as necessidades físicas e 

emocionais de uma criança ou adolescente. Configura-se quando os pais (ou 

responsáveis) falham em termos de alimentar, de vestir adequadamente seus filhos 

entre outros, e quando tal falha não é resultado das condições de vida além do seu 

controle (p.23). 
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A violência no contexto familiar atravessa os tempos e se constitui em uma 

relação historicamente construída a partir das relações de poder, gênero e etnia, 

configurando-se como um fenômeno que perpassa todas as classes sociais, devendo-se 

levar em consideração as diferenças e particularidades que existem no trato da questão.  

De acordo com Brandão (l997), nas famílias de classe trabalhadora urbanas a 

violência física é predominantemente masculina, e o enfrentamento dessa questão pelas 

mulheres, isto é, a resolução do conflito no âmbito familiar, se dá via notificação no 

juizado, a partir do pedido de ajuda à polícia. Entretanto, somente uma minoria 

manifesta concordância com a possibilidade de prisão do acusado, visto que a denúncia 

do parceiro à polícia parece significar para as vítimas um certo rompimento de sua parte 

com a reciprocidade familiar. Quando as mulheres procuram ajuda da polícia não 

buscam uma proteção específica àquele delito denunciado, mas a restauração de toda 

uma ordem que confere sentido, não só àquela relação, mas à sua existência social. 

Em decorrência do conflito familiar provocado pela violência masculina e pela 

violência construída no âmbito das relações socioinstitucionais, emerge na família um 

conjunto de práticas violentas com novos atores. O pai/padrasto, que desencadeou o 

processo, agora não é o único a cometer atos de violência, visto que outros elementos da 

família, como a mãe e os filhos, ajudam a criar um clima de violência cuja repercussão 

ganha relevo, principalmente, nas narrativas femininas. “A reprodução doméstica 

ameaçada, filhos traumatizados, revoltados ou com dificuldades no desempenho escolar, 

dificuldades no exercício das atividades profissionais ou na obtenção de empregos.” 

(Brandão, 1997, p.89).  
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A partir da metade do século XX as considerações sobre a violência contra 

mulheres, crianças e adolescentes sofreram substanciais modificações, em virtude das 

transformações que ocorreram nas relações da família com a sociedade, no que diz 

respeito às questões econômicas, culturais, sociais e políticas; no papel da mulher nas 

relações de trabalho; e na sociedade contemporânea como um todo. Essas 

transformações refletiram na reorganização das funções, dos papéis e dos valores na 

família, a partir das relações de poder, gênero, etnia, sexualidade e de direitos, o que 

contribuiu para o redimensionamento dos conceitos de abuso, exploração e maus tratos 

de crianças e adolescentes. 

Nesse contexto, a violência doméstica de natureza física e sexual contra crianças 

e adolescentes, passou a ser contemplada na Constituição Federal de 1988; no ECA, em 

1990; nos Artigos 3 e 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1988); e se 

reproduz no 9º Princípio da II Declaração Universal dos Direitos da Criança (1989), a 

qual contempla explicitamente todas as formas de violência física ou mental, abuso ou 

tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, inclusive abuso sexual [...] (Art. 19. 

1), como práticas que podem ocorrer no próprio lar e contra as quais a criança deve ser 

protegida (Azevedo, 1989). 

 

1.2. Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes 

 

Vive-se um momento histórico em que a violência se apresenta cada vez mais 

como uma das grandes preocupações do cenário nacional. Quando ela atinge crianças e 

adolescentes, as discussões a respeito têm levado à busca da articulação entre os mais 

diversos agentes da promoção, defesa e garantia dos direitos desses grupos. De acordo 
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com o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), de hora em hora morre uma 

criança queimada, torturada ou espancada pelos pais. A Sociedade Internacional de 

Prevenção ao Abuso e Negligência na Infância também revela que 12% das crianças 

brasileiras (55,6 milhões) com menos de 14 anos sofrem, anualmente, de violência 

doméstica, sendo que 12 crianças são vitimadas por minuto (UNICEF, 2005). 

Marilena Chauí (1984) define a violência como sendo, 

Processo de redução de um sujeito à condição de coisa, visando a retirá-la do 

contexto que a define como transgressão de regras e de leis para pensar nestas 

regras e nestas leis como portadoras de violência. Em outras palavras, a violência 

se encontra originalmente do lado da sujeição e da dominação, da obediência e de 

sua interiorização e não do lado da violação dos costumes e das leis. Em suma, 

estamos habituados a encarar a violência como um ato enlouquecido que vem de 

baixo para cima da sociedade (é assim, aliás, que está sendo apresentado pelos 

jornais e pelas comissões estatais) quando, na verdade, seria mais pertinente 

encará-la de modo oposto, isto é, como um conjunto de mecanismos visíveis e 

invisíveis que vem do alto para baixo da sociedade, unificando-a verticalmente e 

espalhando-se pelo interior das relações sociais, numa existência horizontal que 

vai da família à escola, dos locais de trabalho às instituições públicas, retornando 

ao aparelho do Estado (p.16). 

Segundo a autora, ética se opõe à violência, visto que esta trata de uma 

coisificação humana. Nessa perspectiva, quando os direitos de cidadão não são 

respeitados, revela-se uma relação assimétrica de poder com fins de dominação, 

exploração e opressão, concretizando-se, assim, a violência (Chauí, 1984). Diante da 

multiplicidade de atos violentos, das diversas manifestações, representações e 
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abordagens teóricas acerca da violência, emerge a reflexão sobre a constatação de tais 

práticas contra a criança e o adolescente, no ambiente doméstico. Ao se proceder a seu 

estudo ressalta a amplitude da questão, associada a aspectos que envolvem direitos 

humanos, ética, cidadania, disciplina, educação, contradições sociais e diferenças 

culturais, bem como as representações acerca da infância e da adolescência no decorrer 

da história social. 

A violência doméstica constitui uma das várias modalidades de expressão de 

violência que a humanidade pratica contra suas crianças e adolescentes. Está atrelada ao 

modo pelo qual os homens produzem e reproduzem suas condições sociais de existência 

– e à função reguladora das instituições -, não podendo, assim, ser compreendida 

somente como decorrente de conflitos interpessoais entre pais e filhos. Mesmo porque, 

nestes casos, na medida em que se entende os relacionamentos interpessoais construídos 

historicamente, com as marcas da história pessoal do sujeito no contexto 

socioeconômico, político e cultural (ROQUE, 2002), a violência doméstica se articula 

com a violência estrutural característica do capital, decorrente da exploração do 

trabalhador e da divisão desigual das riquezas socialmente produzidas. 

Em certos contextos sociais e históricos as políticas de educação, assistência, 

saúde e segurança tornam-se instrumentos de controle, punição e disciplina, 

favorecendo o desenvolvimento de práticas violentas ou fortalecendo a violência já 

existente no âmbito familiar e/ou institucional. Foi o caso, por exemplo, da educação 

das crianças no início do século XIX, cujo padrão era, via de regra, marcado por atos 

violentos dos educadores contra os alunos. Naquele período, se desenvolvia a 

preocupação voltada especificamente para a criança, em muito devido à demanda por 

educação proveniente das famílias no alvorecer do capitalismo. (Ariès, 1973). 
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Assim, levando em consideração a complexidade do fenômeno, Azevedo e 

Guerra (1995) definem de forma abrangente a violência doméstica contra crianças e 

adolescentes. Para eles, refere-se a, 

 

      Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra crianças e 

adolescentes que – sendo capaz de causar dano físico, sexual, e/ou psicológico à 

vítima – implica de um lado numa transgressão do poder/dever de proteção do 

adulto e, de outro, numa coisificação da infância, isto é, numa negação do direito 

que crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em 

condição peculiar de desenvolvimento. (pág. 36).    

Ao estudar a história da infância no Ocidente nota-se que, ainda que a relação 

entre pais e filhos tenha se estruturado de diversas maneiras no decorrer do tempo, 

atitudes violentas dos genitores para com sua prole sempre existiram. Reportando-se a 

relatos contidos na mitologia grega e romana, bem como na história do cristianismo, 

encontra-se o mito de pais devoradores, representados por Cronos, na Grécia, e por 

Saturno, em Roma, e a lei sagrada de Moisés, que impunha aos filhos a obrigação de 

honrar o pai e a mãe, incentivando o respeito pela autoridade paterna em obediência à 

lei religiosa e civil. Com o código de Hamurabi e a lei das XII Tábuas, os filhos passam 

a ter reconhecida e resguardada a sua condição enquanto membros da família, muito 

embora tal reconhecimento não afastasse o poder absoluto e arbitrário da autoridade 

paterna que abarcava, inclusive, o direito de vida e morte dos genitores para com seus 

filhos (Riva, 2005). 

Na Idade Média “ as crianças eram comumente enviadas para serem criadas em 

casas estranhas, onde freqüentemente morriam por insuficiência de cuidados e 
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alimentação.” (Riva, 2005, p.16). Nessa época, para alguns autores, o sentido de 

infância era desconhecido, de modo que quando a criança não mais carecia de cuidados 

infantis, passava automaticamente para a fase adulta. Para Áries (1981), na Europa 

Medieval, mais especificamente até o século XII, a infância era representada apenas 

pela diferença de tamanho em relação ao adulto, sendo a infância “descoberta” apenas 

no século XVII.  

A emergência da compreensão a respeito da peculiaridade do que é infantil, bem 

como a noção da importância da família, só se tornaram relevantes nos tempos 

modernos. Isso se deu marcadamente em face das demandas por educação, já referidas, 

e depois que a medicina assumiu a tarefa de controle demográfico e político da 

população, no contexto do desenvolvimento industrial – evidenciando o papel das 

instituições enquanto reguladoras da vida social. No século XIX, o conceito de infância 

adquire novos significados e nova dimensão social. Embora a descoberta da infância se 

faça na medida do avanço no processo de industrialização, no Brasil, a compreensão da 

dimensão particularizada da infância seria muito mais lenta e gradual.  

O período do Brasil imperial foi caracterizado pelas condições particulares do 

espaço doméstico, representadas com intensidade pela imagem da casa grande e a figura 

do senhor. Nesse período, criaram-se as bases do sistema de controle e 

institucionalização de crianças empobrecidas, com práticas assistencialistas sustentadas 

pela caridade e filantropia, calcadas na disciplina e visando a uma moralização, 

considerada necessária à estabilidade das relações sociais. Um veículo considerado 

privilegiado para esse processo era a inserção no trabalho, de modo que cabia às 

instituições assistenciais efetivarem de modo ampliado o recrutamento das crianças para 

todo tipo de atividade. 
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Naquele contexto, as instituições militares, tais como o Exército e a Marinha, 

implementaram as Companhias de Aprendizes; a casa grande mantinha o conhecido uso 

do trabalho de crianças escravas; as colônias militares e de migrantes utilizavam em 

larga escala o trabalho infantil e juvenil necessário para ajudar a família; as reduções 

indígenas domesticavam meninos e meninas para a salvação pelo trabalho; e o sistema 

de controle penal abria novos caminhos para a utilização produtiva do trabalho, 

necessário à moralização dos operários e das classes pobres. (Rizzini, 2000) 

A legislação do período imperial surge como o instrumento efetivo para a 

regulação das relações de desigualdade social. Estimula o assistencialismo, a caridade e 

a filantropia; regula a exploração militar da mão-de-obra da criança por meio das 

Companhias de Aprendizes; legitima a exploração econômica do trabalho dos meninos 

escravos, impondo, juridicamente, o trabalho aos meninos considerados “delinqüentes”, 

ou seja, produzindo e reproduzindo desigualdades e exclusões (Rizzini, 2000). 

Considerando-se a época em questão, é, de certa maneira surpreendente a 

preocupação com o recolhimento de menores em estabelecimentos especiais que 

visassem sua correção. Isto porque não estava ainda em voga a discussão sobre a 

importância da educação estar em prevalência sobre a punição, o que só viria a 

ocorrer no final do século XIX (RIZZINI, 2000, p.10) 

A atenção à infância brasileira, durante o século XIX, se deu em face da 

consolidação de um aparato institucional com vistas ao disciplinamento e controle 

social das crianças. Para aquelas oriundas da elite, já surgiam algumas escolas de 

primeiras letras e os estudos de línguas, belas artes e ginástica. Para os demais, a 

infância empobrecida, criaram-se instituições fechadas. 
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A criança deixa de ser objeto de interesse privativo da família e da Igreja, para 

tornar-se preocupação do Estado. Através do estabelecimento de uma concepção 

higienista e saneadora da sociedade, a garantia da paz e da saúde das famílias passou a 

ser obrigação do Estado, sendo a criança um dos principais objetos de intervenção no 

ambiente doméstico.  

No entanto, no final do século XIX, no Brasil, se por um lado a criança 

representava a esperança no momento de instauração da Primeira República, por outro 

os filhos da pobreza eram rotulados enquanto delinqüentes, ameaça a ordem, e portanto 

considerados um problema social de extrema gravidade. Em conseqüência, se fazia 

necessária uma atuação médico, jurídico e assistencial, a fim de educar, repreender e 

recuperar esta população, sendo a ela relacionada causas da criminalização (RIZZINI, 

2000). 

Segundo Passetti (1999), “A difusão da idéia de que a falta de família 

estruturada gestou criminosos comuns e os ativistas políticos, também considerados 

criminosos, fez com que o Estado passasse a chamar para si as tarefas de educação, 

saúde e punição para crianças e adolescentes.”(p. 348). 

De acordo com Moura (1999): 

Na passagem para o século XX, as reivindicações da classe operária já ganhavam as 

páginas da imprensa paulistana, que seria particularmente sensível à condição da 

infância e da adolescência. A imprensa, particularmente a operária, evocava a 

analogia entre as condições desumanas do trabalho nas fábricas e oficinas com o 

dia-a-dia dos cativos no regime escravocrata, então superado recentemente. O 
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passado de senhores e escravos de alguns empresários industriais era lembrado e 

mestres e contramestres configuravam a versão moderna dos antigos feitores 

(p.279) 

 

No início do século XX teve início uma gradual transformação que provocou a 

substituição do antigo modelo assistencial por uma prática filantrópica, com base em 

pressupostos positivistas de ciência, como caminho para a organização social dentro de 

novos modelos políticos republicanos. A família transforma-se em objeto de 

intervenção do Estado e em nome da preservação da moral, da ordem e do progresso, 

estabelece-se a idéia de família monogâmica, estruturada e disciplinada pelo trabalho. A 

ciência positivista passou a desempenhar papel importante no novo cenário social 

brasileiro. Segundo Carvalho (1999), 

Conhecer o indivíduo era operar com tipologias que ordenavam a variedade dos 

fatos observados e medidos de modo a subsumi-los a classificações tidas como 

derivadas da natureza das coisas. Era enquadrar o indivíduo no tipo e ler nos corpos 

sinais que uma ciência determinista constituía como índices de normalidade, 

anormalidade, ou degeneração. Era classificar o tipo segundo divisões inscritas na 

natureza, que repartiam e hierarquizavam a humanidade. E era – ao que indica a 

recorrência da tópica da degeneração – operar com parâmetros postos pelas teorias 

raciais que, desde finais do século anterior, vinham-se constituindo na linguagem 

principal dos intelectuais brasileiros, no seu afã de pensar as possibilidades de 

progresso para o país e legitimar as hierarquias sociais (p.275) 

Assim, a medicina higienista atuava no espaço doméstico a fim de educar a 

família para enquadrar seus filhos nos parâmetros defendidos como ideais pelo Estado, 
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a quem cabia “domar” as famílias que fossem incapazes de educar suas crianças e 

adolescentes. Neste momento, a observação da particular relação entre mãe e filho foi, 

inicialmente, propiciada por este contato médico/mãe, em especial nas famílias 

burguesas, que transformou a hegemonia da medicina popular das comadres e das 

nutrizes em uma intervenção clínico/comportamental. Desse modo, os médicos se 

tornaram, inicialmente, responsáveis pelos primeiros diagnósticos de violência 

intrafamiliar, orientando as mães sobre os casos de epidemiologia e maus-tratos, bem 

como os representantes da nova ordem econômica, política e disciplinar que então se 

instaurava.  

Os estudos de Michel Foucault mostram a origem destes mecanismos capilares 

de poder, juntamente com o estudo da anatomia. Observou-se a descoberta do corpo 

como objeto transformável em eficiência e alvo do controle, caracterizando o que o 

autor chamou de momento das disciplinas; desde então, se tem apenas variado as 

técnicas de submissão e controle. Nessa perspectiva, a cultura do silêncio configura-se 

como uma estratégia empregada para manter o clima de violência, a qual é fortalecida 

pelas práticas coercitivas, por pressões psicológicas, físicas, morais e religiosas 

(Foucault, 1977). 

O mesmo autor relata que as disciplinas tratavam-se, pois, de “um tipo de poder” 

com vistas a uma “sociedade disciplinar”. Elenca fatores como, por exemplo, explosão 

demográfica e crescimento da produção, como “gatilhos” para as mudanças que se 

fizeram necessárias, bem como apresenta a disciplina – e o castigo – enquanto meios de 

controle de comportamento inadequado, visando à inserção do indivíduo na sociedade 

de produção que se estabelece (Foucault, 1977). Na linguagem do Vigiar e Punir 

(1977), as relações de saber e de controle do sistema punitivo constituem a microfísica 
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do poder. Nesse contexto, o binômio poder/saber aparece em uma relação de 

constituição recíproca, um legitima e reproduz o outro. 

Na mesma perspectiva de Foucault, Nietzsche (1887) defende que o laço que 

une o processo de moralização dos costumes à longa história da origem da 

responsabilidade, é historicamente constituído sob as marcas da coerção e da violência: 

“assim foi possível tornar o homem até certo ponto uniforme, igual entre iguais, regular 

e, por conseguinte, calculável [...] a moralidade dos costumes e a camisa de força social 

tornaram o homem verdadeiramente calculável” (p. 252). 

Gomes (2002) afirma e reforça que, “em nosso país, a violência contra crianças e 

adolescentes ganha contornos dramáticos” (p. 708). A violência doméstica, além de 

trazer conseqüências em curto prazo, principalmente às relacionadas com a integridade 

física, traz, quase sempre, conseqüências em longo prazo de caráter psicoemocional que 

vão afetar eternamente o completo desenvolvimento dessa vida, quando não seu 

crescimento, como nos casos de negligência.  

Segundo Riva (2005), os relatos iniciais a respeito da morte de crianças no 

Brasil tratam das famílias indígenas, que matavam seus filhos nascidos com 

deformidade. No período escravista ocorria a morte de infantes, quando filhos de 

mulher branca com escravo, além da venda dos filhos por parte de mulheres forras. Isto 

posto, ao se traçar um histórico de abandono de crianças no Brasil se percebe que este é 

um ato antigo e, salvo exceções, jamais foi condenado pelo Estado, pela sociedade ou 

pela Igreja, tendo a Declaração Universal dos Direitos da Criança pela ONU, em 1959, 

consagrado a primeira menção aos direitos civis das crianças, ao reconhecer o seu 

direito a um nome e a uma nacionalidade, mas, apesar de constituir durante muitos anos 
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o enquadramento moral para os direitos da criança, não comporta quaisquer obrigações 

jurídicas.  

Autores comentam as dificuldades para a implantação da legislação contra o 

disciplinamento corporal, considerando que as mudanças devem ser sempre precedidas 

e depois acompanhadas por amplas medidas de conscientização e de educação, de modo 

a não parecerem ameaça aos pais, professores e grupos conservadores. (Riva, 2005). 

Assim, tendo em vista o que afirma Deslandes (apud.Riva, 2005), que a definição do 

que seja uma prática abusiva passa sempre por uma negociação entre a cultura, a ciência 

e os movimentos sociais, ressalta a importância de não ignorar a intencionalidade ou 

não, e os motivos parentais. Há que considerá-los a partir do contexto cultural no qual a 

família se encontra situada, levando-se em conta a dinâmica familiar e a relação com os 

valores culturais.  

No Brasil, em meados da década de 1980, começaram a ser criados os primeiros 

espaços com o objetivo de denunciar e encaminhar os casos de violência praticada por 

pais ou responsáveis contra seus filhos. Um exemplo é o Centro Regional de Atenção 

aos Maus-Tratos na Infância – CRAMI -, que realiza um trabalho de recebimento de 

denúncias de toda a comunidade, no Estado de São Paulo, e faz os encaminhamentos 

médicos e legais(Santos,1987). Registram-se nessa década, também, significativas 

discussões acadêmicas acerca de tal problemática, destacando-se as relevantes 

publicações que tinham esta temática como objeto de pesquisa, como é exemplo, 

Santos,1987; Azevedo & Guerra, 1988; 1989; Marques, 1986; bem como a própria 

Constituição de 1988 que prevê, em seu Artigo 227, a consolidação dos direitos e 

garantias individuais de crianças e adolescentes, que em sua decorrência, 
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posteriormente, foram reafirmados através da Lei Nº 8069, datada de 13 de julho de 

1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocálos a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

Nos anos 1990, multiplicaram-se pelo país as organizações governamentais e 

não-governamentais que se dedicavam ao combate sistemático da violência infringida a 

crianças e adolescentes, por aqueles que deveriam cuidá-los e protegê-los. Eram 

efetuadas denúncias, pesquisas, publicações; instalavam-se programas de atendimento, 

com o objetivo maior de contribuir para a redução da incidência de tão desastroso 

problema, apoiando e orientando as famílias, responsabilizando e tratando o abusador. 

Vale ressaltar, ainda, a instalação dos Conselhos Estaduais de Direitos da Criança e do 

Adolescente, sob a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado no início 

da década.  

Atualmente, a violência exercida por pais ou responsáveis contra suas crianças e 

adolescentes é considerada, pelo Ministério da Saúde, como um problema de saúde 

pública de grande expressividade. Neste sentido, a Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências, do Ministério, define como devem ser 

tratadas e notificadas as ocorrências deste fenômeno, endossando as preocupações 

daqueles que, em função das atividades que exercem, deparam-se cotidianamente com 
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seus efeitos. Na Política, também são previstas as estratégias e políticas para as três 

instâncias governamentais (federal, estadual e municipal). 

Ainda consta da Política a Portaria de nº 1968/2001, do Ministério da Saúde, que 

estabeleceu a obrigatoriedade da notificação compulsória, pelos profissionais dos 

estabelecimentos de saúde que atendem pelo Sistema Único de Saúde - SUS, dos casos 

suspeitos ou confirmados de maus tratos contra a criança e o adolescente (Brasil, 2001). 

No entanto, apesar desta obrigatoriedade, a subnotificação da violência é uma realidade 

no Brasil. Estima-se que, para cada caso notificado, dez a 20 situações deixam de ser 

devidamente informadas aos órgãos competentes (Pascolat G., 2001). 

No Brasil, atualmente, a rede pública de assistência social para atendimentos a 

crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica tem, como destaque, o Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, componente da rede de 

proteção especial, de média complexidade. Ele se configura como uma unidade pública 

e estatal, que oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em 

situação de ameaça ou violação de direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico 

de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, etc.). Funciona 

como pólo articulador da proteção especial, em que as crianças e adolescentes são os 

maiores demandatários, em face da vitimização no ambiente doméstico, destacando-se o 

Programa de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e 

Adolescentes, que é de responsabilidade do referido Centro de Referência (Brasil, 

2006). 

 De acordo com dados do CRAMI (2009), das crianças e adolescentes vítimas de 

violência doméstica, oriundas das 504 famílias atendidas naquele ano, 263 sofreram 



41 

 

algum tipo de violência física; 42 foram vítimas de violência psicológica; 21 foram 

negligenciadas por seus responsáveis; 173 foram vítimas de abuso sexual; e cinco foram 

exploradas sexualmente (www.crami.org.br. Acessado em 31 de junho de 2009). 

Entretanto, de acordo com essas estatísticas e estudos realizados, observa-se que os 

dados publicados dão conta da realidade parcialmente, visto que se referem aos filhos de 

famílias pobres como vítimas, e seus pais pobres como agressores.  

Nesse sentido, os dados deixam transparecer o viés de uma relação direta entre 

pobreza e violência doméstica, que tanto revela uma discriminação, quanto o caráter 

ideológico, de classe, das informações. Assim, são identificados os conflitos familiares 

de uma camada específica da população que está sujeita à falta de privacidade e a um 

processo de criminalização. Nesta perspectiva, configura-se uma intervenção apenas sob 

a ótica do violador/abusador, no qual um membro da família é visto de forma isolada 

daquela dinâmica doméstica, quando na realidade a violência doméstica contra crianças 

e adolescentes está presente em todas as classes sociais, e associada a fatores diversos.  

Observe-se que, no tocante à violência estrutural contra crianças e adolescentes, 

são atingidos particularmente aqueles indivíduos em situação de risco pessoal e social, 

ou seja, aqueles denominados por Guerra e Azevedo (1997) de “vitimados”, que sofrem 

cotidianamente da violência das ruas, da falta de uma educação de qualidade, das 

precárias condições de moradia e de saúde. Milhões de crianças e adolescentes são 

mantidos em um “ciclo perverso” de negação do direito básico à dignidade, ferindo 

princípios também básicos, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Da mesma forma, 

a violação de direitos também ocorre com suas famílias, que desassistidas ou mal 

assistidas repetem as condições de exploração/abandono de que são vítimas (Soler, 

2000, p.12).  

http://www.crami.org.br/
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Assim, no contexto da atual pesquisa, que discute a violência doméstica contra 

adolescentes, parte-se do entendimento de que não é possível isolar a violência do 

contexto social em que emerge, do cenário extremamente violento no qual ela se 

encontra posta, atentando para o fato de que a romantização em torno do núcleo familiar 

tradicional, no mais das vezes, encobre os eventos violentos que se dão no seu interior, 

requerendo maior atenção do pesquisador. Seguindo Souza (2000, p.121), 

 

Discutir a violência de pais contra filhos seria paradoxal 

num país cuja formação social é pensada como cordial 

pelos seus mais ilustres pensadores. Longe de ser um 

refúgio seguro, o recesso do lar pode representar, muitas 

vezes, um risco à segurança física e emocional da criança. 

(p.121) 

 

Apesar da noção de proteção integral que preside ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1989), a violência doméstica contra estes sujeitos, no nosso país, em pleno 

século XXI, é algo concreto e protegido por um muro de silêncio (cumplicidade 

silenciosa entre os cônjuges). Esta situação reflete uma sociedade culturalmente 

conservadora, em conflito entre o tradicional e o moderno, em que as famílias são 

impregnadas de mitos, preconceitos e valores internalizados durante séculos, que a 

despeito da influência positiva crescente de certos fatores da modernidade, como 

diálogo, inclusão, participação, ainda assim desvaloriza, nega e promove insegurança às 

crianças e adolescentes. 
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Ainda, o retardo na emergência da noção de adolescência, -  para Ariés (1981), é 

somente a partir da modernidade que a questão da adolescência passa a ser discutida - 

relacionado ao movimento dos trabalhadores, implicou na dificuldade de distinguir as 

categorias criança e adolescente dentro da discussão da violência doméstica e das 

políticas para garantia de direitos. Observa-se a ausência de discussões teóricas 

específicas para cada um desses públicos e o tratamento comum de realidades tão 

particulares constituindo-se como uma alternativa encontrada para se dar conta do tema. 

Por outro lado, a distinção entre os conceitos de adolescência e de juventude é 

outro importante debate. Alguns autores referem-se a estas denominações como 

correspondentes ao mesmo período etário, porém vistas de campos diferentes. Segundo 

Groppo (2000), "adolescência e juventude aparecem como fases sucessivas do 

desenvolvimento individual, a adolescência ainda próxima da infância, a juventude mais 

próxima da maturidade"(p.14). Sobre esta seqüência, cita o exemplo da análise de 

Marialice Foracchi (1972), ao situar a adolescência "restrita ao conflito de gerações 

entre indivíduos e grupos circunscritos de idades diferentes" e depois a juventude, 

quando "o conflito de gerações desloca-se para o plano da sociedade"(p.14).  

José Machado Pais (1993) enfatiza que "torna-se necessário que os jovens sejam 

estudados a partir de seus contextos vivenciais, cotidianos - porque é cotidianamente, 

isto é, no curso das suas interações, que os jovens constroem formas sociais de 

compreensão e entendimento que se articulam com formas específicas de consciência, 

de pensamento, de percepção e ação" (p.56). 

Craidy (1999), acrescenta outros fatores na determinação do conceito de 

adolescência: 

se a concepção de adolescência varia de uma época a outra, não é menos verdade 

que será diferenciada conforme o grupo social que o jovem pertence. Há mais 
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tempo para "adolescer" entre os que vivem uma situação sócio-econômica que 

permite a descontração, o ócio e o lazer, vale dizer a vida menos responsável. Esse 

tempo será mais breve para aqueles que são precocemente jogados no mundo do 

trabalho e devem responder pela própria sobrevivência e, muitas vezes, pela da 

família” (p.30). 

 

Cabe refletirmos sobre estas afirmações, visto que algumas das características de 

ser adolescente, específicas de algumas vertentes, estariam relacionadas ao fato de não 

ter responsabilidades, não trabalhar e não se sustentar, sendo caracterizada como 

excluída do trabalho e da responsabilidade pela provisão. No entanto, ressaltamos aqui a 

realidade de um grupo específico de adolescentes não está excluído nem do mundo do 

trabalho, nem da provisão.  

 Assim, mediante a complexidade que envolve a discussão da noção de 

adolescência, da mesma forma que define a possibilidade da pesquisa, essa ausência de 

consensualidade dificulta, por várias vezes, a elaboração de políticas e de intervenções 

voltadas especialmente para o público adolescente, deflagrando uma história de 

políticas fragilizadas e ineficientes. A ausência de uma rede de apoio eficaz no que se 

refere à moradia, escola, creche, saúde, atendimento policial e da justiça, torna mais 

comum o surgimento e a continuidade da violência doméstica contra adolescentes, 

faltando atendimento adequado às suas necessidades específicas, que previnam e 

controlem este tipo de evento. 

Tal panorama geral de vulnerabilidade, no entendimento de Sales (2007), 

constitui um cenário de armadilhas pelas quais enveredam os adolescentes. Em especial 

os “infratores”, no contexto dos valores e expectativas ensejadas pelo mundo capitalista 
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e sua indústria cultural, como formas sedutoras e reificadas, acenadas mais 

especificamente por uma indústria da imagem, levando-a a identificar “cristalizações 

ídeo-políticas e imagéticas decorrentes dos discursos postos em circulação” (p. 306).  

 Assim, torna-se necessária a discussão da adolescência em uma perspectiva que 

a enfatize enquanto significados sociais com múltiplas possibilidades de expressão. Da 

mesma forma, é necessário buscar ressignificar as explicações apresentadas às situações 

de vulnerabilidade e de violação de direitos aos quais os adolescentes têm sido 

submetidos, procedendo a uma reflexão sobre esses eventos, que tome por base a 

realidade social em que emergem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

Capítulo 2 

 Adolescência: a discussão do conceito 

 

Do mesmo modo que afirmou o caráter moderno da infância, Ariès (1978) 

acredita que “a adolescência também nasceu sob o signo da Modernidade, a partir do 

século XX” (p.46). Para ele, somente após a implantação do sentimento de infância, no 

século XIX, tornou-se possível a emergência da adolescência como uma fase com 

características peculiares e únicas, distintas dos outros momentos desenvolvimentais. 

A adolescência pode ser definida a partir de uma série de referências, tais como 

a faixa etária, o período da vida, o contingente populacional, a categoria social, uma 

geração etc. Etimologicamente, o termo deriva do latim adolescere, significando 

“período de vida humana entre a puberdade e a virilidade” (Cunha, 1982). É possível 

pensá-la sob diferentes perspectivas teóricas, dentre as quais aquela que a entende como 

uma fase vivida por todas as pessoas, independente da sua origem, contexto, inserção 

histórica etc. De acordo com tal perspectiva, na medida em que a adolescência se 

configura, tomando contornos mais claros, a sociedade como um todo registra e dá 

significado a esse momento; a ciência a estuda, a conceitua, a expressa em livros e 

descreve suas características. 

Ela se tornou preocupação da Psicologia e de outras ciências, que têm se 

dedicado ao seu estudo, tanto buscando contribuir para a qualificação dos trabalhos 

profissionais com os jovens, quanto para a compreensão dos “problemas” sociais a eles 
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atinentes, tendo como um dos resultados a demanda por mais ações e políticas eficazes, 

voltadas para essa faixa etária. 

De acordo com a perspectiva adotada nesses estudos, a adolescência tem sido 

predominantemente vista como etapa crucial do processo de crescimento e 

desenvolvimento, cuja marca registrada é a transformação ligada aos aspectos físicos, 

psíquicos e sócio-culturais. Partindo-se desse princípio, as modificações físicas 

configuram o aspecto denominado puberdade, caracterizada principalmente pela 

aceleração do crescimento físico, mudança da composição corporal, eclosão hormonal 

envolvendo hormônios sexuais e evolução da maturação sexual, sintetizada no 

desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, masculinos e femininos.  

Na compreensão de Aguiar, Bock e Ozella (2001), desde o início do século XX, 

com Stanley Hall, a teoria psicanalítica deixou uma marca na construção do conceito de 

adolescência. Situando-se no âmbito da Psicologia do Desenvolvimento, os estudos 

voltados para “a perspectiva de sujeito e seus processos psíquicos” (Rey, 2003, p.249), 

de modo geral tratam o assunto a partir de uma abordagem “etapista”, ou relacionada a 

uma fase de situação de crise. Concebida como uma fase da vida do homem, ela foi 

identificada como “uma etapa marcada por tormentos e conturbações vinculadas à 

emergência da sexualidade” (Stanley Hall, 2001, p. 164).  

Na área biomédica, a delimitação de necessidades dos adolescentes tem se 

apoiado em uma definição de acordo com a faixa etária – 10 aos 19 anos -, 

caracterizando o período por grandes transformações físicas, psicológicas e sociais. A 

Sociologia utiliza o termo “juventude” como uma categoria social, ou seja, como uma 

representação sociológica e uma situação social. Segundo Groppo (2000), a Pedagogia 

também teve papel ativo na criação da noção de adolescência. Sob o ponto de vista 
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deste autor, juventude é uma condição de vida e seu critério etário é relativo, é uma 

representação devida a sua combinação com outras situações sociais, assim como às 

diferenças culturais, nacionais e de localidade, bem como às distinções de etnia e de 

gênero, ou seja, trata-se de uma “situação social simbolizada e vivida com muita 

diversidade na realidade cotidiana” (p.15). 

Destacar a puberdade enquanto determinante da adolescência é distanciar-se do 

olhar crítico que a questiona enquanto fase universal, repetida de maneira muito 

semelhante para todos os indivíduos. Tal postura responsabiliza o próprio adolescente e 

seus pais pelo reflexo das questões sociais que envolvem os jovens, como a violência e 

a drogadição. Assim, criticar essa perspectiva naturalizante e patologizante, e efetuar 

uma leitura crítica da sociedade se torna uma necessidade, inclusive, dada a urgência da 

construção de políticas adequadas para a área.  

Entendendo-se a adolescência como um período do desenvolvimento que tem 

suas características constituídas nas relações sociais e nas formas de produção da 

sobrevivência, essas novas concepções procuram também contribuir para a 

ressignificação, pelo adulto, deste período de vida, e sugerir novas formas de 

relacionamento que entendam o jovem como um parceiro social.  

Isto posto, a visão que se adota no presente estudo é da adolescência entendida 

como única, singular, prenhe das influências socioculturais e históricas sobre cada 

indivíduo. Nesta perspectiva, muitos jovens que são empurrados precocemente para o 

mercado de trabalho precário, notadamente quando inseridos em grupos socialmente 

desprivilegiados, não a vivem e não a trazem em suas representações. 
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Só pode haver adolescência, no entender de Santos (1996), como tempo de 

conflito em que o mecanismo de iniciação, transformando a criança em adulto, se 

deslocou ou decompôs-se e onde se desenvolveu uma zona de cultura e de vida que não 

está engajada, integrada na vida adulta. Para ele, adolescência está identificada com 

escola, com aumento de tempo na escola, com a mudança da instituição escolar e a 

extensão progressiva do período de aprendizagem. Alguns grupos sociais, que ficam 

excluídos da escola e ingressam cedo no mundo do trabalho, se "adultizam" e não têm 

acesso à adolescência, enquanto uma condição social. 

No entender de Sales (2007), a condição infanto-juvenil se trata de uma busca 

por conflitualizar, problematizar relações e reivindicar um novo estatuto de visibilidade 

para grupos e sujeitos na esfera das representações. No entanto, no tocante aos 

adolescentes pobres, das classes trabalhadoras, em especial aqueles em conflito com a 

lei, percebe-se um processo de invisibilidade ou de uma “visibilidade perversa, donde a 

visibilidade pode participar, paradoxalmente, de processos de invisibilização” (p.105), 

na medida em que a inclusão desses jovens se dá a partir da exaltação de suas vidas e 

comportamentos como contra-modelos. 

Assim, pode-se apontar como um elemento de crítica o fato da adolescência, 

conceituada no âmbito de uma certa Psicologia, estar fundamentada em um único tipo 

de jovem, como apontou Santos (1996): “homem-branco-burguês-racional-ocidental, 

oriundo em geral da Europa ou dos Estados Unidos”(p. 154). Os estudos, em sua 

maioria, são feitos a partir da vida desses jovens, não se buscando em outros grupos as 

suas peculiaridades históricas e socialmente postas. Em conseqüência de tal 

generalização, as peculiaridades de certos grupos sociais são entendidas como déficits 

ou prejuízos, em relação aos quais se fazem necessárias políticas compensatórias. 
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É no sentido de refletir sobre a adolescência construída historicamente que 

Aguiar, Bock e Ozella (2001) apontam elementos que julgam fundamentais para a 

compreensão da adolescência. Para eles, é necessário não perder de vista o vínculo entre 

o desenvolvimento do homem e a sociedade, e assim urgentemente “despatologizar” a 

noção do desenvolvimento humano, em especial a adolescência, re-construindo a 

compreensão desta e sua expressão social. Sugerem um avanço para além de uma 

suposta realidade “natural” da adolescência.  

Reitera-se, assim, que as peculiaridades e especificidades históricas, culturais e 

sociais precisam ser levadas em conta nos estudos, pesquisas e atribuições de sentidos 

feitos às vivências dos adolescentes. Mesmo porque, para o adolescente 

“natural/patológico”, não são necessárias políticas públicas como a Assistência Social, e 

tampouco a atuação de profissionais como os educadores sociais, público deste estudo, 

a não ser no sentido de conter e entreter, até que a fase termine. 

A esse respeito procede a associação de tal crítica à preocupação de Octávio 

Ianni (1989), em relação ao que chama de naturalização da questão social, ou seja, a 

tentativa de considerar como natural, a-histórico e a-temporal o fato de existirem 

pessoas, grupos com interesses diferentes e até divergentes em relação aos direitos 

sociais. Tal equívoco corresponde à representação, pautada na solidariedade cristã, que 

entende a criança e o adolescente socialmente desprivilegiados apenas como objeto de 

proteção – e coerção. Essa concepção, muitas vezes, encontra-se inevitavelmente 

atrelada à repressão, assim originando um contexto favorável para a reprodução 

desenfreada da violência, que é naturalizada, entendida como uma forma de 

sociabilidade, como são exemplos as gangues (Abramovay, 1999). 
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Sob este enfoque, o fenômeno da gangue é tanto uma resposta às condições 

estruturais da sociedade, quanto parte integrante dessas condições. A sua formação pode 

ser entendida como conseqüência de várias formas de segregação. Segundo Mattos 

(1995), os elementos do grupo usam de violência para combater a discriminação, sendo 

uma forma de se rebelar, ou por meio da autodefesa contra a segregação, sendo 

caracterizados como “antisociais” e freqüentemente rotulados de delinqüentes. A 

gangue pode ser entendida como uma atividade empresarial, considerando que muitos 

jovens, encontrando obstáculos para concretizarem as suas aspirações de 

enriquecimento e ascensão social atingiriam, por meios ilegais, esses mesmos 

propósitos. 

Abramovay (1999) define as gangues como grupos mais ou menos estruturados 

que desenvolvem desde atividades lúdicas até atos de delinqüência, cujos membros 

mantêm relações de solidariedade à base de uma identidade compartilhada. O 

sentimento de pertencer, auto-estima e proteção são as razões que fazem o jovem se 

integrar a uma gangue. Estas se caracterizam pelo forte elo que une os seus integrantes, 

que se protegem, ajudam-se e brigam uns pelos outros. A entrada para uma gangue pode 

ser justificada pela falta de meios alternativos, por não terem nada para fazer e por se 

sentirem excluídos e sem dinheiro. Assim, pertencer a uma gangue é buscar um lugar e 

posição; significa estar inserido num jogo de rivalidades; é a procura de identidade 

social no âmbito de uma cultura, na qual esses grupos podem ou não conduzir-se à 

delinqüência, sendo os valores construídos, componentes essenciais à constituição de 

um certo tipo de “ordem” destinada a tornar previsíveis e confiáveis os 

comportamentos.  
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Portanto, mediante tal realidade, entende-se que a adolescência se constitui em 

um fenômeno complexo, social, histórica e culturalmente determinado, sujeito a 

múltiplas interpretações e em relação ao qual não há consenso nem mesmo acerca de 

sua existência. Neste sentido, alguns estudiosos referem-se à constatação da existência 

de adolescências, entendidas enquanto diferentes formas possíveis de se colocar no 

mundo, com múltiplas formas de subjetivação. De acordo com Margulis (2001), isso se 

dá em vista da intensa heterogeneidade observada no plano econômico, social e cultural. 

Para ela, a adolescência deve ser analisada como uma condição relacional determinada 

pela interação social, cuja matéria básica é a cultura. 

A adolescência pautada na Psicologia Sócio-histórica é entendida como um 

fenômeno em construção, configurado através da dialética entre o indivíduo e seu meio. 

Surge em relação às mudanças históricas e sociais relativas, por exemplo, a uma nova 

constituição de família, relação de trabalho, vida pública/privada. 

A abordagem sócio-histórica não nega a existência da adolescência enquanto um 

conceito importante para a Psicologia. Entretanto não a considera como uma fase 

natural do desenvolvimento, mas sim como uma criação histórica da humanidade. 

Um fato que passou a fazer parte da cultura enquanto significado, isto é, um 

momento interpretado e construído pelos homens, um período constituído 

historicamente. (OZELLA, 2003, p.09) 

Tal perspectiva é enriquecida pela contribuição de Vygotsky, psicólogo russo 

que a considera como um período de transformações muito significativas. Segundo seus 

estudos, as funções intelectuais que formam a base psicológica do processo de formação 

de conceitos amadurecem e se desenvolvem somente na adolescência.  
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Mesmo depois de ter aprendido a produzir conceitos, o adolescente não abandona 

as formas mais elementares; elas continuam a operar ainda por muito tempo, sendo 

na verdade predominantes em muitas áreas do seu pensamento. A adolescência é 

mais um período de consumação do que de crise e transição (Vygotsky 1991, p. 

68). 

A psicologia sócio-histórica de Vygotsky (1989) trata-se de uma perspectiva que 

envolve a concepção de que os indivíduos se constituem efetivamente, como seres 

humanos, através de relações que estabelecem com os outros. Enfatiza a 

intencionalidade dos atos humanos e entende a adolescência como uma categoria 

socialmente construída, gerada pela interação das pessoas com o seu meio social. A 

visão de homem, de acordo com esse referencial, tem um caráter  socioconstrutivista, no 

sentido de que “o homem realiza sua mediação com o ambiente por meio de 

instrumentos, de signos (linguagem, escrita, sistema de números, etc.) que são criados 

pela sociedade ao longo do curso da história humana, mudando a forma social e o nível 

de seu desenvolvimento cultural” Vygotsky (1998, p.90) . Assim, o homem aparece 

como produto e produtor de suas relações e é responsável por suas condições de 

existência, afastando-se de uma visão determinista e isolada da realidade. 

A abordagem sócio-histórica não busca compreender somente significados, mas 

processos em acordo com a realidade vigente. Isto posto, ao estudar a adolescência 

procura compreender e discutir como pessoas concretas vivenciam historicamente esse 

período do desenvolvimento, visto que avalia que qualquer fato só pode ser 

compreendido a partir da sua inserção na totalidade, e não isolado da realidade no qual 

está inserido. Assim, para entender a adolescência, necessita-se entender que esta foi 

criada pelo homem, valendo-se retomar seu processo social para pessoas específicas.  
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Na medida em que consideram as representações de exclusão e de autorealização 

que um adolescente desenvolve, Bajoit e Franssen (1997) relacionam a adolescência à 

experiência no mercado de trabalho, entendendo-a como um momento decisivo na 

definição da identidade do jovem. Apontam que, no entanto, a referência ao trabalho 

formal se tornou impraticável por sua dificuldade de inserção no contexto do 

capitalismo neoliberal, sendo esta degradação vivida como crise, diferenciada de acordo 

com as condições de cada grupo social para vivê-la, com a classe na qual cada 

adolescente está inserido. 

Calligaris (2000) também tem refletido sobre a adolescência, destacando a 

influência “da pós-modernidade” e do “neoliberalismo” sobre ela. Para ele, a juventude 

tem sido investida de um imenso valor de consumo, sendo eleita como ideal de vida. 

Assim, a indústria de consumo não só absorve como investe em valores e estilos 

adolescentes, elastecendo mais e mais esta fase e tornando cada vez mais difícil se 

afastar do desejo adulto da adolescência. Como diria o autor, “a adolescência, por ser 

um ideal dos adultos, se torna um fantástico argumento promocional” (Calligaris, 2000, 

p. 59).  

Sendo fiel ao pensamento de Ozella (2003), entende-se que a adolescência deve 

ser vista e compreendida a partir das necessidades sociais e econômicas dos grupos 

sociais, que lhe constituem como pessoas, enquanto são constituídos por elas. É mais 

coerente falar de adolescentes que tenham um nome, pertençam a um grupo cultural e 

tenham uma vida concreta, do que de uma adolescência que se define a partir da idade 

cronológica, da puberdade e suas transformações físicas, dos ritos de passagem, de 

elementos determinados aprioristicamente, de modo natural.  
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A adolescência deve ser pensada como uma categoria que se constrói, se exercita 

e se re-constrói dentro de um espaço e tempo específicos, bem como são específicas e 

históricas as situações de violência as quais são submetidos, como é exemplo a 

violência doméstica. No contexto do presente estudo, a perspectiva que enfatiza a 

adolescência enquanto significados sociais com múltiplas possibilidades de expressão 

busca ressignificar, também, as explicações oferecidas às situações de vulnerabilidade e 

de violação de direitos aos quais os adolescentes têm sido submetidos, procedendo a 

uma reflexão sobre esses eventos que toma por base a realidade social em que emergem. 
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Capítulo 3 

 Violência Doméstica e Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes no Brasil  

 

A preocupação com os direitos da criança e do adolescente trouxe à tona a 

problemática da violência doméstica. Partindo do pressuposto de que a história do 

direito da criança confunde-se com a evolução da abordagem e discussão deste 

fenômeno, opta-se, assim, no presente estudo, pela discussão histórica das políticas que 

visam à garantia dos direitos desse público, ressaltando-se uma trajetória de abusos e 

maus-tratos, e um processo de busca por humanização da justiça. 

A violência, em diferentes formas, é um fenômeno que se estabelece por 

inúmeros fatores e que atinge a realidade familiar, compondo, atualmente, grave ameaça 

à vida. Conforme dados do início dos anos 2000,o Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONANDA -, anualmente, no Brasil, 6,5 milhões de 

crianças sofrem algum tipo de violência doméstica; 18 mil são espancadas diariamente e 

300 mil crianças e adolescentes são vítimas de incesto (CONANDA; 2000), e o que se 

tem percebido é que, cada vez mais, a problemática da violência sobrepuja o silêncio da 

esfera familiar, tornando-se, então, uma evidência na sociedade e notícia diária na 

mídia. 

Acerca de violações de direitos desta natureza, a Constituição Federal de 1988 

traz as seguintes determinações: 

 

Capítulo I, Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade 

 

Capítulo II, Art. 6º. 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. 

 

E o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que: 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

Entretanto, tais determinações têm se mostrado insuficientes para impedir a triste 

realidade brasileira em que a pobreza, o analfabetismo e o trabalho infantil - como 

formas de violência - comprometem o suprimento das necessidades básicas e 

elementares do contingente infantil (Camargo, 1993). Segundo dados do Ministério da 
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Saúde (2005), as violências e os acidentes, juntos, constituem a segunda causa de óbitos 

no quadro da mortalidade geral brasileira; entre os cinco e 19 anos é a primeira causa 

entre todas as mortes ocorridas. Dessa maneira, observa-se a gravidade do fenômeno, 

que acaba repercutindo em todo território nacional. Além disso, a violência constitui 

“grande problema de saúde pública, devido, principalmente, à sensação de insegurança 

causada em todas as esferas sociais e ao custo financeiro que vem representando para 

todos” (Reis,Ferriani e Ribeiro, 2004, p. 456). 

Cabe lembrar que, muito embora o registro da violência doméstica contra 

crianças e adolescentes no Brasil não seja recente, o trato de tal problemática 

modificou-se. Acompanhando características históricas e sociais de cada período, em 

especial aquelas que tinham repercussões nos valores e noções de infância e de família, 

revelou-se um histórico de rotulações coniventes com as representações de uma 

sociedade burguesa, vitimizando e revitimizando filhos das classes trabalhadoras. 

A partir do século XVIII, atendendo demanda dos administradores da época 

contra o abandono de recém nascidos nas ruas, foram criadas – primeiramente em 

Salvador e no Rio de Janeiro – as rodas dos expostos, nas Santas Casas de Misericórdia, 

seguindo a tradição portuguesa. A criança que entrava pelo mecanismo da Roda passava 

a ter sua existência caracterizada por uma constante circulação, de uma instituição para 

outra, que a destinava a uma categoria de excluídos, marginalizados, com dificuldades 

quase intransponíveis para a formação de sua identidade (Marcílio, 1998, p.48). 

Na primeira metade do século XX, os juristas apontavam como causa da 

negligência com crianças e adolescentes as condições econômicas da população e a 

desagregação familiar, fazendo-se ouvir as primeiras referências ao termo deliquência 
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juvenil. Segundo Londoño (1991), tal concepção ganha espaço no meio jurídico, dando 

a entender que caberia ao Estado implantar uma política de proteção e assistência à 

criança. Em decorrência, o decreto 16.272, de novembro de 1923, caracterizava a 

problemática da violência enquanto conseqüência da pobreza, criando-se, mais uma vez, 

o estigma da família pobre que violenta e da criança que sofre. 

Nesse sentido, acreditando-se ser o segmento infantil e juvenil “o futuro da 

nação”, forte mobilização foi desencadeada com vistas a forçar o poder público a 

efetuar uma série de reformas, de caráter higienizador e civilizador, em face do que se 

procedeu à classificação da infância em crianças e “menores”. Enquanto às primeiras, 

cuja situação familiar era considerada satisfatória, se voltavam as políticas de saúde, 

educação etc., os outros constituíam objeto da ação de controle do Estado, e em relação 

a eles se deveria detectar seu “grau de perversão” para definir qual encaminhamento a 

ser dado. Com a liderança do Poder Público na “gestão da população” foram 

arquitetadas diversas modalidades de estabelecimentos e de ações para educar, reabilitar 

e recuperar as crianças e adolescentes, revestidas de uma perspectiva marginalizante 

(Donzelot, 1986).  

Assim, a consolidação de uma política de assistência para crianças e 

adolescentes significou, na prática, a dicotomização da infância: às crianças, as políticas 

públicas do Estado; e aos menores, a instrução mínima que permitisse domesticá-los pra 

o uso de sua força de trabalho. No fundo, é o mesmo tipo de dicotomização que previa 

cidadania plena para alguns e vetava para a maioria (Carvalho, 1999). Em 12 de outubro 

de 1927, o Decreto Lei 17.943 instituiu o primeiro Código de Menores no Brasil, 

buscando sistematizar a ação de tutela e coerção que o Estado passou a adotar. Com tal 
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decreto, o país começou a implantar o seu sistema público de atenção às “crianças e 

jovens em circunstâncias especialmente difíceis”. 

A partir dos anos 1930, quando se pode distinguir a intervenção crescente do 

Estado na articulação do econômico, do social e do político, na qual as questões 

relativas à infância pobre tornaram-se uma preocupação pública, a criação do Serviço de 

Assistência ao Menor – SAM, em 1941, veio também simbolizar o reconhecimento, 

tanto do Estado, como da Sociedade civil, do problema do menor como questão social. 

Este serviço, ligado ao então Ministério da Justiça e do Interior, tinha o objetivo de 

proporcionar, em todo o território nacional, uma assistência social aos menores carentes 

e infratores da lei, e seguia uma perspectiva corretiva com alguns objetivos de natureza 

protecionista agregados, valorizando-se a necessidade de estudos e pesquisas, bem 

como uma assistência psicopedagógica (MPAS/Funabem, 1984). 

Em 1964, por meio da Lei 4.513, o SAM foi substituído pela Fundação Nacional 

de Bem-Estar do Menor – Funabem -, que tinha como principais objetivos: formular e 

implantar a Política Nacional de Bem-Estar do Menor; orientar, coordenar e 

supervisionar as instituições executoras da política; assegurar a prioridade aos 

programas visando a integração do menor à comunidade e à família, sendo ela natural 

ou substituta; e criar ambientes institucionais próximos ao familiar, respeitando as 

necessidades de cada região do país (MPAS/Funabem, 1984). Vale ressaltar que, a fim 

de descentralizar a execução da Política Nacional de Bem-Estar do Menor – PNBEM -,  

foram criadas as Fundações Estaduais do Menor – FEBEM -, marco indiscutível na 

história da infância e adolescência brasileiras, que passou a compor o quadro das ações 

punitivas direcionadas para tal público (MPAS/Funabem, 1987). 
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Já o Código de menores de 1979, disciplinado pela Lei 6.697, de 10 de outubro, 

oferecia assistência, proteção e vigilância aos menores de 18 anos (MPAS/Funabem, 

1984). Cuidava de catalogar casos em que eles pudessem estar em "situação irregular", 

ainda que em companhia dos pais ou responsáveis, como ressalta Cury (1987), 

prevendo seis categorias: “abandonados, carentes, em abandono eventual, com desvio 

de conduta, infratores, vítimas” – vocabulário utilizado para referenciar crianças que 

sofreram maus-tratos impostos por seus pais ou responsáveis, ou em perigo moral por se 

encontrarem, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes, conforme 

art. 2º, II e III, do Código de Menores (Brasil, 1982).  

Assim, coerente com o Código de 1927, a nova legislação registrava a existência 

da juventude sob a percepção da produção de problemas – valendo ressaltar que os 

filhos das classes econômicas privilegiadas, supostamente em famílias regulares, não 

eram regidos por tais leis. Essa “situação irregular” estava atrelada a fatores 

patologizantes que comumente se utilizava para caracterizar tanto o “menor” pobre, 

vítima de maus tratos, como aqueles que haviam cometido algum ato infracional. 

Postulava-se como em “situação irregular” a criança e o adolescente nas seguintes 

situações:  

I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 

obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: a) falta, ação ou omissão 

dos pais ou responsável; b) manifesta impossibilidade dos pais ou 

responsávelde provê-las; II - vítima de maus-tratos ou castigos imoderados 

impostos pelos pais ou responsável; III - em perigo moral, devido a: a) 

encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 

b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; IV - privado de 
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representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou 

responsável; V - com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação 

familiar ou comunitária; VI - autor de infração penal. (BRASIL, 1979, Art. 

2).  

O Código de 1927 representou uma iniciativa precursora dentro da legislação 

brasileira, destacando-se pela assistência aos menores de 18 anos. Conhecido como 

Código Mello Mattos, o Decreto 17.943/27 representou o primeiro código sistemático 

de menores do País e da América Latina. Abrangeu num mesmo entendimento o "menor 

abandonado" e o "menor delinqüente", embora pretendendo oferecer a um e a outro 

"assistência e proteção". Apresentou uma primeira perspectiva de integração e o 

propósito de evitar o abandono de crianças e adolescentes, ao mesmo tempo em que 

destacava a proteção a partir do sigilo do qual devia se revestir o processo de 

recolhimento, voltando suas vistas para os menores abandonados, em especial a partir 

do seu artigo 53. 

 

No Código de 1979 a questão das violência doméstica contra crianças e 

adolescentes se desfez, aparecendo diluída sob a forma de culpabilização das famílias, 

mas não como uma demanda própria a ser considerada em sua especificidade. Este 

código, (Lei 6.697/79), adotou a doutrina de Proteção ao Menor em Situação Irregular, 

que abrange os casos de abandono, a prática de infração penal, desvio de conduta, falta 

de assistência ou representação legal. A lei de menores era instrumento de controle 

social da infância e da adolescência vítimas de omissão da família, da sociedade e do 

Estado. Não se dirigia à prevenção, cuidando apenas do conflito instalado, tendo sido 

revogada pela Lei 8.069, nascida dos momentos democráticos de elaboração do artigo 
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227 da Constituição Federal de 1988, os quais propuseram novos paradigmas para a 

proteção da criança: sujeitos de direitos, pessoas em fase peculiar de desenvolvimento, 

destinatários de prioridade absoluta. 

Assim, como já referido, as práticas de proteção social, até a implementação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente eram predominantemente convencionais, 

repressivas, assistencialistas, e as políticas sociais voltavam-se para o controle e 

repressão das camadas mais pobres.  

As políticas sociais efetivadas sob a égide do Código de 1979 tinham 

características compensatórias, assistenciais e centralizadoras, e as práticas de proteção 

social, resumidas à contenção, estruturavam-se através da Funabem, Febem, Justiça de 

Menores, Segurança Pública e Programas Municipais e Comunitários. Em geral, essas 

práticas se caracterizavam: pelo dispositivo de intervenção do Estado sobre a família, 

que redimensiona a política de internamento-prisão; a possibilidade de perda do pátrio 

poder; pela sentença de abandono que permite ao Estado internar “menores em situação 

irregular” até a maioridade; encaminhamento ao serviço militar ou aos serviços públicos 

dos “menores” que atingiam a maioridade; advertir, entregar aos pais, responsáveis ou a 

pessoas idôneas, colocar em lar substituto, abrigar em instituições educacionais, 

ocupacionais, psicopedagógicas, hospitalares, psiquiátricas “os menores infratores” – 

apesar deste Código estabelecer como precedência a reintegração sócio-familiar, e não a 

internação, a ação prioritária junto aos “menores infratores” era a de abrigamento (Lei 

Federal n° 6.697, de 10 de outubro de 1979).   

Na década de 1980 inicia-se um amplo questionamento da Política Nacional de 

Bem-Estar do Menor e do Código de Menores, bem como se ampliam as denúncias de 
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situações de risco sob as quais se encontrava a infância brasileira. O período foi 

configurado como de significativa importância no tocante à detecção da violação de 

direitos de crianças e adolescentes. Na metade da década, auge da chamada transição 

democrática, são abertas as discussões que resultaram na Constituição de 1988 

destacando-se  os debates que culminaram no artigo 227, consolidado como o Estatuto 

da Criança e do Adolescente - Lei 8069, de 13 de julho de 1990. 

Atualmente, distanciando-se da velha legislação inerente ao período autoritário, 

vige no país esta lei ordinária. Representando uma verdadeira revolução em termos 

doutrinários e legislativos, ela rompeu com a doutrina da situação irregular e adotou a 

doutrina da proteção integral. Na medida em que reconhece as crianças e os 

adolescentes como parte integrante da família e da sociedade, com direito ao respeito, à 

dignidade, à liberdade, à opinião, à alimentação, ao estudo, dentre outros, representa um 

avanço cultural da sociedade como um todo. Com mudanças de conteúdo, método e 

gestão, o ECA acrescenta novos elementos às políticas públicas para a infância e 

juventude. Destaca-se a mudança na perspectiva do atendimento, com o 

assistencialismo antes vigente sendo substituído por intervenções socioeducativas do 

Estado, baseadas no fato de crianças e adolescentes serem considerados pessoas em 

desenvolvimento e cidadãos de direito.  

O Estatuto objetiva promover uma nova estrutura de política de promoção e 

defesa de direitos, baseada na descentralização político-administrativa e na participação 

da sociedade por meio de suas organizações representativas, configurando-se, portanto, 

como uma legislação moderna e revolucionária em seus conceitos. Define como dever 

de todos – família, sociedade e poder público – garantir, com prioridade absoluta, a 

proteção efetiva dos direitos de crianças e adolescentes, de modo que a violência 
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intrafamiliar deixa de ser considerada apenas um crime e passa a ser concebida como 

uma violação: do direito ao respeito, à dignidade, à liberdade e à convivência familiar 

saudável. Como “ruptura ético-política” (SALES, 2007, p. 21), a nova lei pode ser 

considerada um momento único da história recente brasileira, quando o assunto tange às 

questões dos direitos da juventude. Ela designa o caminho da prioridade absoluta para 

todas as crianças e adolescentes, materializando a perspectiva da democracia, construída 

a cada dia.  

No tocante a violência doméstica contra a criança e o adolescente, tem início 

uma abordagem específica para seu enfrentamento. O artigo 5° estabelece que 

“nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos direitos fundamentais” (Estatuto da Criança 

e do Adolescente, 1988).  

Vale destacar que, não só estabelece em termos da lei a ocorrência da violência 

doméstica, mas também propõe as ações concretas para o atendimento em casos 

confirmados desta modalidade de violência. No art. 87°, inciso III, o Estatuto determina 

“serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão” (Estatuto da Criança 

e do Adolescente, 1988), além de prever a criação do Conselho Tutelar, órgão 

responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente em cada município, 

constituído de pessoas representativas da própria região. 

Não obstante a atenção legal voltada para as questões da violência, ressalta-se 

que a abordagem do ECA sobre a violência doméstica conserva a histórica 
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indiferenciação em relação às especificidades do ser criança e do ser adolescente, 

notadamente em relação às condições específicas em que esse último vive sua 

adolescência. No seu artigo 4º, estabelece que “Considera-se criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze 

e dezoito anos de idade” (Estatuto da Criança e do Adolescente, 1988). Tal declaração, 

tendo como determinante apenas o fator cronológico, fortalece a noção da adolescência 

homogênea, natural e patologizante, descartando-se a possibilidade da existência de 

várias adolescências e juventudes. 

Em decorrência, avalia-se, essa forma de tratamento contribui para que os 

profissionais da Assistência continuem reproduzindo a violência contra o adolescente na 

sua atuação profissional, a partir do momento em que ignoram o adolescente enquanto 

construção histórica, bem como se afastam do olhar crítico e problematizador para as 

situações de violência às quais esse público é submetido.  

Apesar da luta pelos direitos da criança e do adolescente surgir no bojo do 

processo de redemocratização do Brasil, acerca da violência doméstica encontra-se um 

quadro de fragmentação e de fragilização da rede de atendimento, indo ao encontro da 

realidade observada em um certo contexto histórico do país, no qual a tônica era o 

desrespeito à infância. Da mesma forma, ainda hoje, a análise e enfrentamento da 

violência doméstica contra este público não são entendidos enquanto prioridade; 

continua-se a caracterizar tal fenômeno a partir de explicações reducionistas e 

excludentes, negando-se, assim, uma política comprometida com a defesa do direito da 

criança e adolescente enquanto cidadãos. 
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Ao se referir a uma estrutura social pautada na perspectiva de redes, pode-se 

afirmar que se trata de um sistema aberto, dinâmico e de caráter interdisciplinar. 

Entretanto, no tocante ao enfrentamento da violência doméstica contra crianças e 

adolescentes, constata-se uma dificuldade em verificar a forma como a rede se relaciona 

para promover a proteção integral prevista pelo ECA, partindo-se do princípio que tal 

problemática tem sido enfrentada pela sociedade, em grande parte, com o caráter 

simplesmente curativo e com políticas compensatórias. Tal perspectiva se concretiza a 

partir da explosão na criação de instituições responsáveis pelas notificações de casos de 

violência, verificando-se que novas violações de direitos voltam a acontecer, 

constatando-se, ainda, um processo de exclusão, visto que em tais notificações deflagra-

se uma realidade atinente quase que somente às classes menos privilegiadas 

economicamente, sendo fortalecida e mantida a relação entre violência e pobreza, bem 

como marginalização e pobreza.  

Diante de tal cenário, percebe-se que a rede de atendimento e seus profissionais 

desenvolvem uma tentativa de implementar medidas concretas e efetivas de proteção 

para as famílias e para suas crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, em 

um processo de co-construção do qual participam os técnicos e representantes de 

instituições/serviços envolvidos nesse processo. Nesse sentido, destacam-se os 

profissionais da Política da Assistência Social, inseridos no processo de implementação 

do SUAS, através da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB-RH/ 

SUAS, buscando dar voz aos vários autores sociais envolvidos no contexto, 

considerando a criança e/ou o adolescente como parte integrante do problema, 

rompendo com a prática que isola estes indivíduos em desenvolvimento. Dentre tais 

técnicos formadores da rede de atendimento ressaltam-se os educadores sociais. 
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 Capítulo 4 

 Educadores Sociais: formação e prática 

Partindo-se do princípio de que a educação se dá por uma ação intencional ou 

não, que ocorre no cotidiano, estendendo-se para os espaços mais formais e seguindo as 

orientações de Oliveira (2001) sobre a idéia de educação como uma “prática social, 

educacional e multidimensional”(p.49), que tem formas diferenciadas de entender o 

sujeito, a sociedade e o fenômeno educativo, podendo conceber determinadas visões de 

mundo e criar condições de transformá-las; com base em tais parâmetros foi escrito o 

presente capítulo, cujo objetivo é descrever a trajetória dos profissionais educadores 

sociais, especialmente a parcela que atua junto a crianças e adolescentes – inclusive 

vítimas de violência doméstica -, percorrendo sua história de inserção na rede de 

assistência social e sua formação profissional. 

A história do atendimento às crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social e pessoal, em nosso país, traz as marcas do descaso e do 

assistencialismo. Os passos mais significativos na busca de mudança para tal realidade 

foram dados com o reconhecimento desses sujeitos como cidadãos de direitos, pelo 

ECA, ainda assim, o novo contexto revela uma aparente contradição, ao se identificar o 

crescimento do número de crianças e adolescentes postas em situação de 

vulnerabilidade social e pessoal. Diante desta realidade cresce a necessidade de serviços 

para atendimento dessa demanda em diversas instituições assistenciais, governamentais 

e não-governamentais, nas quais o educador social exerce o papel de mediador 
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educacional. E é em face desse cenário que surgem questionamentos acerca da real 

responsabilidade deste profissional. 

 Sua inserção na rede de atendimento é anterior a promulgação do ECA, em 

1990, de modo que a busca de elementos para uma explicação aproximada do quadro 

referido requer a descrição, tanto do seu perfil e da sua forma de inserção na rede, 

quanto de características da sua prática profissional.  

No entender de Gomes (1994), é tarefa da família e da escola, respectivamente, a 

“socialização primária e secundária, sendo a socialização o processo de construção 

social do homem” (p. 54). Segundo Donzelot (1986), construiu-se um discurso 

relacionado às famílias de classes populares em que aparecem como fracassadas e 

incapazes de controlar seus filhos, devendo ser vigiadas em nome do bom andamento da 

sociedade. Isto posto, a outras instituições sociais, tanto estatais quanto não-

governamentais, se designou a tarefa de compensar ou refazer a socialização 

inadequada, atribuindo-lhe um caráter de ressocialização, reeducação e reinserção.  

Um estudo sobre a história da legislação brasileira para a infância e adolescência 

analisa algumas práticas e discursos de “especialistas” que têm fortalecido modelos 

dominantes de criança, jovem e família, produzindo muitas vezes a exclusão daqueles 

que neles não se enquadram. Essa figura policialesca produzia relatórios que 

subsidiavam as ações de tutela e internações impetradas pelo Estado contra a população 

carente. 

 O comissário de vigilância exercia, no período estudado (1939-1945), atuação 

relevante junto ao Juizado. Marcado pelas teorias higienistas, racistas e eugênicas, e 

por práticas moralizadoras, influía diretamente nos destinos das famílias pobres ao 
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diagnosticar os determinantes da ocorrência da doença, da miséria, do abandono e 

da criminalidade que atingiam o chamado „menor‟ (COIMBRA, Apud FRAGA; 

LULIANELLI, 2003, p. 29). 

 

Os educadores sociais, sob a designação de agentes educacionais, de comissários 

de vigilância, entre outras, estavam incumbidos da tarefa de anular qualquer valor 

transmitido anteriormente pela família, adequando a criança e o adolescente aos padrões 

característicos da ordem vigente, exercendo ora uma função mais preventiva, ora mais 

curativa. 

Num primeiro momento, a partir do final do século XIX, quando surgem as 

profissões de Assistente Social, Educadores Especializados e Orientadores, o educador 

aparece nas instituições como um trabalhador social. Segundo Donzelot (1986), o 

“trabalhador social era uma profissão muito marginalizada no início do século XX, e 

passou, progressivamente, a assumir a tarefa civilizadora do corpo social antes atribuída 

ao professor primário”(pg. 91). Vinculados aos aparelhos judiciário, assistencial e 

educativo, a identidade do trabalhador social se dá em função do seu domínio com 

relação à intervenção sobre as classes populares – e particularmente sobre seus filhos. 

Toda a novidade do trabalho social, toda sua modernidade consistiria justamente 

nessa atenção mais concentrada com relação aos problemas da infância, num 

questionamento conseqüente das antigas atitudes de repressão ou de caridade, na 

promoção de uma solicitude educativa sem fronteiras, visando mais a 

compreensão do que a sanção judiciária, substituindo a boa consciência da 

caridade pela busca de técnicas mais eficazes (Donzelot, 1986, p.92).     
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Nesse sentido, profissionais como Assistentes Sociais e Psicólogos, atuando na 

rede de atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, 

encontram-se com seus papéis definidos enquanto mediadores. 

A análise do período seguinte (1974-1983) mostrou o assistente social atuando não 

só conforme o modelo higienista, que combinava a caridade, a filantropia e o 

cientificismo, mas também segundo práticas em que outras „fisionomias‟ se faziam 

presentes. O modelo que propugnava a salvação do país pela salvação da criança, já 

anteriormente utilizados pelo comissário de vigilância, assumia outro „rosto‟ nos 

anos de 1960 e 1970, com a vigência da Doutrina de Segurança Nacional e com o 

fortalecimento do tecnicismo. Insere-se aí, perfeitamente, o surgimento do Serviço 

Social no Brasil, na década de 1940, marcado pelo assistencialismo católico, pelo 

cientificismo, mas também pela missão de erigir uma nação moderna. Esse modelo 

de salvação da criança é, também, completamente incorporado pela ditadura militar 

que se instaura no Brasil nos anos de 1960 e 1970 (COIMBRA, Apud FRAGA; 

LULIANELLI, 2003, p. 30). 

 

Observamos que o psicólogo tem sido sempre chamado a atuar nos casos 

considerados mais difíceis, em especial classificados como atos infracionais. Dessa 

maneira, a demanda endereçada ao psicólogo solicita que ele exerça a função de um 

perito do individual, assumindo uma postura pretensamente neutra desvendando 

„mistérios‟, „desejos‟ e „verdades‟ do sujeito (COIMBRA, Apud FRAGA e 

LULIANELLI, 2003, p. 30). 
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Isto posto, os educadores sociais também são iseridos, no entanto, suas diretrizes 

do fazer profissional permanecem com poucas definições. Esta situação proporciona o 

surgimento de diversas noções e parâmetros para formação e atuação desses profissionais, 

sendo tais fatores, muitas vezes, determinados a partir do contato inicial com o público-

alvo do seu trabalho, construindo e reconstruindo formas específicas de trabalho. 

  

Ao se aproximar do menino, jogue fora o mapa e a bússola. Quem é, ele só diz, 

quando diz, à custa de muita atenção, de um se debruçar sobre ele, dias e dias de 

compromisso assumidos. Quem conhece o menino de rua é o educador de rua 

(MILITO; SILVA, 1995, p. 144). 

 

  Desfazer-se do “mapa e da bússola” parece sugerir um abandono voluntário em 

nome de um aprendizado novo. Diante do abandono do seu saber acadêmico e da 

ausência momentânea de ferramentas de trabalho, alguns sentimentos começam a 

povoar o cotidiano do educador social. 

 

Sentimentos de impotência, frustração e angústia muitas vezes tomavam conta de 

alguns „educadores‟ da equipe, quando se percebiam lidando com forças bastante 

resistentes que produziam além da „instituição menino de rua‟, a „instituição 

abordagem‟, a „instituição formação‟ e a própria „instituição educador social‟ 

(MATEUS, 2003, p. 53). 

 

  A sua formação se torna solitária, feita na rua, ao lado dos sujeitos a quem 

atende e em meio aos conflitos da rua que em muitas situações se misturam aos seus 
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conflitos pessoais. Segundo Pinel (2000), o ofício do educador é guiado pela relação 

com o “outro”: 

O sentido de ser educador está entranhado no mais profundo „eu‟ de quem, 

responsável e conscientemente, optou por ser. O oficio do educador de rua traz 

consigo um instrumento de significado relevante ao ser, permitindo-lhe enfrentar 

a dor com dignidade, voltando-se para o outro (PINEL, 2000, p. 358). 

O educador para a infância e juventude ditas “em risco” surge no início do 

século XX, no contexto da consolidação da nova perspectiva científica e do higienismo, 

no Brasil, como agente tutelar da chamada liberdade vigiada nos antigos orfanatos, 

asilos e escolas reformatórias. Sua prática pode ser referida como exemplo do que Paulo 

Freire (1987) chamou de educação bancária, caracterizada pela posição rígida do 

educador como aquele que detém o conhecimento, e do educando como aquele que não 

sabe, criando uma relação de subalternidade entre os dois atores.  

Essa concepção torna-se um artifício em poder dos dominantes e se manifesta 

nos direitos que se tornam favores e na busca por ajustar o educando à sociedade 

perfeita, tornando-os “sociáveis”. Seguindo tal tendência, o educador se põe à frente dos 

educandos por meio de uma postura vertical. Assim, tem por finalidade manter a divisão 

entre os que sabem e os que não sabem, entre opressores e oprimidos, contribuindo para 

a manutenção dos valores da sociedade opressora. "[...] Eis aí a concepção 'bancária' da 

educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 

receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los [...]" (FREIRE, 1987, p. 58). A cultura 

do silêncio e as contradições existentes são aspectos desta perspectiva, que estimulam o 

educando a abandonar a crítica, o construir e o desconstruir da sua realidade. Tal rigidez 



74 

 

impossibilita o conhecimento como uma conseqüência da busca, fortalece o processo de 

exclusão/marginalização e desvirtua o sentido de democracia. 

Segundo Maturana (1983), a democracia possível e desejável é aquela que 

entrega a cada cidadão elementos para um trabalho autônomo, social e responsável. 

Assim, entende-se que é papel da educação permitir uma modificação no escutar, ver e 

fazer, ao mesmo tempo em que deve transpor barreiras culturais e de classes. Coopera, 

assim, para um processo reflexivo de formação ao oferecer aos educandos um espaço 

problematizador, que permite a construção de um projeto comum.  

Ante as discussões para a implementação do ECA e de busca pela efetivação de 

uma proteção integral para indivíduos que começavam a ser considerados cidadãos de 

direito, bem como ante a democratização do ensino e o conseqüente empenho para 

oferecer igualdade de oportunidade de aprendizado para todos, tornou-se imprescindível 

pensar uma prática protetiva, deslocada de prática educativa que não esteja inserida no 

contexto das relações sociais globais, considerando a realidade viva do educando e a 

realidade viva da sociedade ( MATURANA,1983). Isto posto, o processo de inserção e 

o perfil de atuação dos educadores sociais em políticas públicas para crianças e 

adolescentes em situação de risco acompanham o processo de democratização e de 

defesa dos direitos para este público. 

Assim, os agentes tuteladores passaram a ser pensados enquanto educadores 

sociais, tornando-se necessária a busca por uma educação calcada na concepção 

problematizadora. Ao contrário da "bancária", na educação problematizadora o 

educador já não é apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em 

diálogo com o educando, que ao ser educado, também educa. Nela, o educando é 
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concebido como sujeito do processo educativo, dotado de capacidade para transformar a 

situação que o aflige. Ao contrário da “bancária”, que pretende domesticar para adaptá-

lo melhor a sua situação, facilitando o fortalecimento da sociedade opressora, a 

educação problematizadora se realiza como prática da liberdade, superando a 

contradição entre educador – educando, para assim dar conta da integralidade do 

indivíduo em desenvolvimento. 

Especialmente a partir da Política de Bem Estar do Menor, apoiada no 

paradigma assistencialista e repressor, cujo exemplo é a FEBEM, que se consolidou 

como um sistema centralizado nacionalmente e articulado aos estados da federação a 

partir de 1964, o Estado assume o papel de protetor da infância. As contradições que 

caracterizavam as práticas inerentes a tal política foram reveladas desde o final da 

década de 1970, em face da ação de militantes dos movimentos sociais, da denúncia 

efetivada por pesquisadores e educadores, que questionavam a forma do atendimento às 

crianças e adolescentes bem como seus resultados, defendendo novas formas de 

abordagem para essa clientela (Ramos, 1999).  

Os educadores encontravam-se imersos nas lutas pela construção e efetivação 

dos processos de redemocratização dos anos 1980, quando, na luta pela ampliação de 

direitos, emerge a questão de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, 

cujas discussões contribuíram para a posterior criação do ECA. Nesse processo, vale 

ressaltar o movimento de mulheres na luta por creches, a pastoral da criança, o 

movimento de meninos e meninas de rua, entre outros; pode-se dizer que a luta pelos 

direitos desse público específico contou com uma mobilização coletiva nacional. 
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Nesse momento, as organizações não governamentais ganham relevância por 

enfocarem suas ações junto à criança e ao adolescente, privilegiando tanto o eixo 

preventivo, como o curativo, adotando novas posturas e uma nova pedagogia de rua. A 

Pastoral do Menor foi protagonista neste trabalho, tendo início em 1977, na 

Arquidiocese de São Paulo. Propunha-se a “uma ação evangelizadora e estimuladora do 

protagonismo de crianças e adolescentes no processo de transformação” (Pastoral do 

Menor, 1986, p.23). O profissional que trabalhava com as crianças e adolescentes em 

situação de rua eram os agentes dessa Pastoral, profissionais estes que receberam 

formação da própria Arquidiocese, que definiu como eixos da capacitação: vocação 

missionária, visão histórica e política da sociedade, tendo como pré- requisito o 

envolvimento com a Igreja Católica. 

Com o crescimento do trabalho, os então agentes da Pastoral do Menor passaram 

a ser chamados de educadores, e um centro de formação para esses profissionais é 

fundado na própria Pastoral, fundamentado na teoria da educação libertadora, de Paulo 

Freire. Foi responsável por difundir a concepção de criança e adolescente como sujeito 

histórico e participante do processo pedagógico, que deveria se dar no contexto social 

em que o público estivesse inserido.  

 Diante das dificuldades de discussões que pudessem ajudar os educadores 

sociais a refletirem sobre suas práticas, em meados de 1983, o próprio Paulo Freire se 

encontrava com educadores sociais que atuavam no atendimento a crianças e 

adolescentes em situação de pobreza, a fim de refletir e construir novas possibilidades 

de enfrentamento da situação de marginalização na qual crianças, adolescentes e jovens 

se encontravam (FREIRE, 1986). Naquela ocasião, ele chamava atenção para a 

construção de uma nova postura educativa dos educadores sociais no trabalho junto a 
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crianças, adolescentes e jovens que pouco a pouco se descobriam enquanto sujeitos 

sociais e protagonistas na ação sócio-educativa.  

A partir daquele momento, educadores embarcavam num processo de 

elaboração/criação constante de suas vidas, de suas práticas; vendo e revendo, fazendo e 

refazendo princípios educativos voltados a um atendimento não paternalista, mas 

sobretudo libertador. Esse processo tomou como ponto de partida o pensar a prática do 

cotidiano tanto nas situações de rua, como dentro dos projetos sócio-comunitários. 

Nessa convivência, “educadores iam construindo condições para efetivar situações 

grupais autênticas em que se pudessem captar as expectativas, histórias de vida, valores 

etc., através da real participação dos educandos” (Freire, 1985, p.13). Num terceiro 

momento, o educador social inseriu-se na iniciativa pública, desenvolvendo suas ações 

em diversas Secretarias Municipais e Estaduais de Assistência Social, lotados em 

diversos programas com diferentes especificidades. 

Os educadores sociais, atualmente, atuam em diversos campos educacionais 

como presídios, asilos, instituições de cumprimento de medidas sócio educativas, de 

redução de danos de drogas, em instituições que atendem a crianças e adolescentes em 

situação de risco, entre outros espaços. Diante das diversas possibilidades de formação e 

atuação, tornou-se difícil apresentar uma única definição do que é o educador social. 

Porém, Oña (2005) tentou realizar esta tarefa, trazendo a seguinte definição: 

O educador social facilita o bem estar do sujeito, entendendo este bem estar como 

satisfazer suas necessidades sociais e educativas básicas e ter a possibilidade de 

desenvolver suas próprias capacidades pessoais, participando crítica e ativamente 
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na sociedade em que vive. O educador social é o mediador entre o educando, a 

sociedade e a cultura. (OÑA, 2005, p.2) 

 Esta mediação realizada pelo educador social deve ser fruto da sua capacidade 

de leitura do mundo e da realidade dos educandos, assim como da sua competência 

pedagógica e disposição para trabalhar em grupo. Rodrigues (2005) apresenta também 

as atribuições deste profissional que atua em diferentes espaços como: 

ir ao encontro das crianças e adolescentes nas ruas da cidade, como também 

assumir os cuidados conseqüentes desse encontro e a tentativa de promover a 

reintegração à família ou o acesso e a garantia de uma convivência saudável em 

instituições sócio educacionais construídas para moradia (RODRIGUES, 2005, 

p.270). 

Nesse sentido, compreende-se que o comprometimento com a criança e o 

adolescente em situação de vulnerabilidade pessoal e social, com a defesa dos seus 

direitos, deve ser o norteador da atuação de todos os educadores. De acordo com 

Graciani (2005), em sua proposta da Pedagogia Social de Rua, o educador social de rua 

é: 

um mediador do diálogo do educando com o conhecimento. Assumindo a 

intervenção, a diretividade do processo, revê a diferença entre o seu saber e o 

saber do educando e compromete-se com a assimetria inicial, caminhando na 

direção de diminuir gradativamente essa diferença. Ter intencionalidade, dirigir, é 

ter uma proposta clara do trabalho pedagógico, é propor e não impor, é desafiar o 
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educando para aprender a pensar, elaborar e criar conhecimentos(GRACIANI, 

2005, p.208). 

Analisando as competências do educador social e os seus possíveis espaços 

profissionais, impõe-se refletir sobre a pertinência do estudo da Educação Especial por 

parte destes profissionais. Roegiers & De Ketele (2001) fazem a distinção entre 

“desempenho (lugar de produção de tarefa) e competência (lugar de formação)”(p.16). 

Para os autores referenciados as competências contribuem essencialmente à realização 

das pessoas, à sua inserção, social ou socioprofissional nos meios em que é solicitada a 

atuar e evoluir. O conceito de Educação Especial evolui de uma perspectiva médico 

pedagógica, para uma perspectiva educativa a qual tem como finalidade a integração 

educacional. A finalidade da educação especial é preparar, mediante tratamento 

educativo adequado, todos os sujeitos com necessidades educativas especiais para a sua 

incorporação, tão plena quanto seja possível, na vida social e num sistema de trabalho 

que lhes permita uma sustentabilidade, e serem úteis à sociedade, concretizando-se no 

sentido de lograr um desenvolvimento máximo das suas capacidades, integrar e preparar 

o sujeito para participar da vida social e instrumentá-lo para a sua aplicação à vida 

laboral (Fernandes, 2002).  

Isto posto, em um momento em que a tônica é a de inclusão educacional, a 

noção de educação especial circunscrita à experiência do educador social nos remete ao 

exercício crítico com o qual este profissional precisa lidar diariamente, visto que cada 

adolescente público do seu trabalho tem uma história de vida peculiar e encontra-se 

submerso em uma situação de violação de direito específica, sendo necessário 

abordagens adequadas àquilo que cada realidade socialmente construída demanda.   
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Seguindo tal raciocínio, conclui-se que a atuação profissional do educador social 

é complexa e exige desse profissional um constante exercício reflexivo, por meio do 

qual suas práticas educativas devem ser conectadas a um projeto mais amplo, que 

supere a simples execução de atividades. Constatam-se diversos obstáculos que 

dificultam a constituição da identidade deste profissional da educação, como por 

exemplo a falta de representatividade de classes, a falta de definição das leis trabalhistas 

e também uma ausência de referência para sua formação. Desta forma, 

O educador segue então transformando suas práticas das mais variadas formas, sem 

referências sistematizadas em suas diversas atuações, sem um código de ética 

definido, sem limites claros traçados, limites para o próprio educador e geralmente 

exigidos às crianças e adolescentes no seu cotidiano (RODRIGUES, 2005, p.274). 

Estes fatores podem ter como conseqüência uma ação educativa muito 

individualizada, deslocada de um planejamento pedagógico da instituição, que deveria 

ser fruto de uma construção coletiva. Compreende-se como fundamental na ação 

educativa do educador social não só o seu exercício reflexivo sobre a prática, mas 

também a promoção do ato reflexivo junto aos seus educandos. Entende-se esta ação 

como fundamental, na medida em que se baseia no direito do sujeito à participação e 

visa à autonomia de todos – educandos e educadores -, negando a centralidade do 

diálogo apenas na figura do educador. Afinal, como afirma Paulo Freire (1980), 

Não há nada que contradiga e comprometa mais a emersão popular do que uma 

educação que não jogue o educando às experiências do debate e da análise dos 

problemas e que não lhe propicie condições de verdadeira participação (p.93). 



81 

 

Segundo Silva e Gomes (2002), a formação de educadores é um processo 

complexo, constituído por uma variedade de paradigmas de formação impregnados de 

diferentes concepções adotadas e de imagens assumidas, tendo-se presente que essa 

formação dá-se num processo contínuo e conectado entre a formação inicialmente 

recebida nas instituições de ensino e formação profissional, e aquela que se dá ao longo 

da vida profissional e pessoal. Considerando as relações de poder-saber, analisadas por 

Foucault, Pereira (2000) propõe um “encontro do vir a ser educador com as diferenças 

produzidas culturalmente por cada sujeito, estando o educador inserido em uma 

coletividade”(p. 23).   

Assim, segundo Larrosa (2001), essas lacunas postas pela formação dos 

educadores sociais os tornam profissionais expostos à vulnerabilidade, visto que se 

constituem na imprevisibilidade, expondo-se à vulnerabilidade que se forma e se 

transforma pela experiência, sendo então incoerente uma ação educativa comprometida 

com o sujeito que não proporcione a análise crítica, visto que, priorizando a ausência de 

debate ou fazendo-o de forma autoritária, o educador reforça os modelos estabelecidos 

em nossa sociedade de opressores e oprimidos. 

Tratando-se especificamente dos Educadores Sociais que trabalham em 

programas da rede de Assistência Social que atendem a um público de adolescentes 

vítimas de violência doméstica, estes profissionais situam-se como aqueles de maior 

proximidade com a demanda dos serviços. Desenvolvem atividades que estão em 

sintonia com a concepção que têm acerca das problemáticas objeto de suas 

intervenções, deles sendo exigida uma reflexão e compreensão mais crítica diante da 

realidade em que estão inseridos.  
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Para tanto, considera-se relevante a reflexão calcada na Pedagogia 

Problematizadora, de Paulo Freire, propondo pensar a violência doméstica a partir da 

complexidade social para que, a partir do entendimento dos referidos fenômenos 

sociais, esses educadores não se tornem banalizadores da questão, evitando uma 

revitimização dos adolescentes que atendem. 

Para entender a violência doméstica contra adolescentes, é fundamental 

conhecer o histórico psicossocial do indivíduo e da família, devendo-se observar como 

se dão as interações entre pai, mãe e filhos e a forma como se relacionam, levando-se 

em consideração a violência como uma construção histórica e, portanto, transmitida 

para outras gerações. Tal tema afeta pessoalmente os profissionais que lidam com ela, 

sendo de grande importância a discussão acerca da execução e dos efeitos das medidas 

de proteção. 

A partir do que preconiza o artigo 7º  do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

“A criança e o adolescente tem direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.”, a rede de proteção aos 

adolescentes que sofrem violência doméstica constitui-se de uma trajetória das políticas 

públicas brasileiras voltadas para este público e suas abordagens acerca de tal 

fenômeno, pautado-se na concepção do direito, da justiça e da equidade.  

A pedagogia libertadora e problematizadora proposta por Freire é entendida 

como “uma forma de ver o mundo, refletir sobre a leitura e recontá-lo, transformando-o 

pela ação consciente, ultrapassando os limites da educação enquanto disciplina social” 

(SAUPE et al, 1998, p. 249), na qual os fundamentos teórico-metodológicos buscam a 
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essência do ser humano, suas vivências e sua forma de ver o mundo para de alguma 

forma transformar a realidade onde estão inseridos, buscando-se desvendar a real 

complexidade e essência dos fenômenos , aquilo que, muitas vezes, não se identifica à 

primeira vista. Assim, propor esta pedagogia é acreditar que o ser humano pode ir além, 

através de seu conhecimento, experiências e vivências, podendo construir e transformar 

seu mundo. 

Assim, diante da falta de parâmetros para a atuação dos Educadores Sociais, o 

educar e o cuidar, muitas vezes, misturam-se, valendo ressaltar que este cuidar esteve, 

por muito tempo, atrelado à noção de controle. No entanto, a necessidade de reflexão 

acerca desta atuação profissional nos leva a pensar em várias maneiras de cuidar. “Ser é 

cuidar, e as várias maneiras de estar-no-mundo compreendem diferentes maneiras de 

cuidar” (WALDOW, 2004, p. 19). 

Ao se falar em políticas públicas para adolescentes historicamente 

“construídos”, vale destacar o distanciamento que se deve ter do cuidado enquanto algo 

exclusivamente instintivo, não necessitando, necessariamente, da compreensão de algo 

ou de alguma coisa para desenvolvê-lo, adotando-se assim uma noção do cuidar a partir 

de uma ação reflexiva. Isso implica, quase sempre, que para se cuidar e, principalmente, 

para se educar, precisa-se compreender e perceber a complexidade envolvida em uma 

situação de direitos violados, neste caso mais especificamente, a violência doméstica 

contra adolescentes.  

Partindo-se do princípio que esse cuidar e educar é reflexo de como se vê o 

mundo e a violência doméstica contra adolescentes, cada profissional Educador Social, 

ao refletir sobre o serviço que prestará à sua clientela, buscará parâmetros a partir de 
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suas representações sociais acerca desta problemática, seus conhecimentos e 

experiências. Assim, emerge a necessidade de estar refletindo sobre a atuação desses 

profissionais, visto que, na ausência de parâmetros técnicos, o trabalho pode se tornar 

individualizado, e em alguns casos, revitimizar o público em questão mediante a adoção 

de noções acerca do fenômeno da violência doméstica contra adolescentes que venham 

a deturpar suas reais características, principalmente por se tratar de uma problemática 

complexa e multifacetada. 

A violência na família vem sendo historicamente tratada pela sociedade de 

forma a banalizar as suas características específicas, e, assim, o ideal seria buscar 

qualificação da rede de serviços para, então, contribuir para que os profissionais da 

assistência a adolescentes não se tornem também, banalizadores dessa questão, 

reproduzindo assim, mais uma vez, a violência contra esse público específico, a partir 

de sua atuação profissional. 

Segundo Whays (2002),  

a pedagogia libertadora insere-se numa proposta de educação crítica, tendo como 

seu grande interlocutor Paulo Freire, cujo referencial pedagógico originariamente 

compreendia o método de alfabetização de adultos num movimento de educação 

popular, na década de 50, em que instituía o vínculo de cultura na defesa de 

opressão dos excluídos da sociedade, no caso, os analfabetos (p. 12). 

  A pedagogia problematizadora de Paulo Freire, que segundo Backes (1998),  

apóia-se no princípio de que uma pessoa só conhece bem algo quando o 

transforma, transformando-se ela também no processo; que a solução de 
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problemas implica na participação e no diálogo permanente entre alunos e 

professores; a aprendizagem, é concebida como a resposta, construída pelo 

aluno, ao desafio de uma situação problema. No processo ensino-aprendizagem, 

o professor deixa de ser o instrutor para ser o facilitador da aprendizagem ( 

p.257). 

Segundo Vasconcelos (1999), a “Metodologia da Problematização é uma das 

manifestações do construtivismo pedagógico”(p.42). Parte-se da realidade, com a 

finalidade de compreendê-la e de construir conhecimento capaz de transformá-la; 

utiliza-se o que já se sabe sobre a realidade (conteúdos), não como um fim mesmo, mas 

como subsídio para encontrar novas relações, novas verdades, novas soluções; os 

protagonistas da aprendizagem são os próprios aprendentes, por isso acentua-se a 

descoberta, a participação na ação grupal, a autonomia e a iniciativa; desenvolve-se a 

capacidade de perguntar, consultar, experimentar, avaliar, características da consciência 

crítica e; é voltada para transformação social, para a conscientização de direitos e 

deveres do cidadão, dentro de uma visão de educação libertadora, tratando-se de uma 

concepção que acredita na educação como uma prática social e não individual ou 

individualizante. 

  A aproximação deve se basear na confiança para que o educador possa desvelar 

um mundo ainda desconhecido para o educando, onde ele pode se enxergar como igual, 

pode desejar e sonhar. O educador deve não só estimular a estruturação do projeto de 

vida por parte do educando, mas acompanhar seus primeiros passos nesse novo 

momento de vida, de forma que ele se sinta seguro e apoiado (LIRA 2003). 
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Para tanto, será de suma importância que a rede de serviços esteja plenamente 

funcionando, com todos os atores envolvidos como os órgãos de proteção, as 

instituições e a sociedade, todos juntos colaborando com a ação do educador de forma a 

dar encaminhamentos precisos para cada criança e adolescente abordado. 

Assim, o processo educativo e do cuidar, inerente à atuação dos educadores 

sociais, precisa contemplar procedimentos metodológicos que trabalhem com cada 

adolescente a partir da sua realidade e subjetividade, penetrando a vida desses sujeitos 

sem ser invasivo. Deve se adequar ao nível de fragilidade em que cada um se encontra, 

com o educador percebendo e respeitando os limites impostos pelo sujeito e pela 

realidade de vulnerabilidade na qual ele se encontra. 
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Capítulo 5 

 A Pesquisa 

5.1. Procedimentos 

O estudo buscou trazer a discussão da violência doméstica contra adolescentes a 

partir do olhar dos educadores, considerando a importância crescente que esses 

profissionais têm nos serviços oferecidos a esse público em situação de vulnerabilidade. 

Destaca a discussão acerca de fatores de sua prática e formação profissional, que podem 

vir a fragilizar seu exercício diário, legitimando-o como parte de uma rede que deve vir 

a garantir os direitos de crianças e adolescentes. 

 Nesse sentido, a necessidade de realização do estudo é justificada pela escassez 

de discussões acerca do fazer profissional dos educadores sociais, bem como, em 

virtude da complexidade da atuação desses profissionais e das problemáticas com as 

quais trabalham, como é o caso da violência doméstica contra adolescentes. 

O desenho metodológico adotado nesta pesquisa foi de natureza quanti-

qualitativo. A opção por essa abordagem baseou-se no interesse em compreender a 

complexidade de um fenômeno que decididamente não se limita a dados estatísticos, 

seguindo-se o pressuposto de que a união dessas duas abordagens pode surgir como 

uma alternativa que venha a enriquecer a pesquisa, considerando-se a relação dinâmica 

entre o mundo real, os sujeitos e a pesquisa. 

No tocante a tal abordagem, muitos autores, especialmente os da área social, 

colocam que o ideal é a construção de uma metodologia que consiga agrupar aspectos 
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de ambas perspectivas, como é o caso de Demo (1995) quando diz que “Embora 

metodologias alternativas facilmente se unilateralizem na qualidade política, destruindo-

a em conseqüência, é importante lembrar que uma não é maior, nem melhor que a outra. 

Ambas são da mesma importância metodológica”(p.231). Assim, em se tratando de uma 

pesquisa que busca seguir os preceitos abordados pela Psicologia sócio histórica, deu-se 

importância a um método histórico, levando-se em consideração categorias como as 

noções de significado e sentido, em consonância com um contexto sócio histórico. 

A apreensão do homem, como nos lembra Vigotski (1991), dar-se-á pela 

compreensão da gênese social do individual, “pela compreensão de como a 

singularidade se constrói na universalidade e, ao mesmo tempo e do mesmo modo, 

como a universalidade se concretiza na singularidade, tendo a particularidade como 

mediação” (Oliveira, 2001, p.1). O homem, constituído dialeticamente a partir de suas 

relações com o social (universal), constitui sua singularidade através das mediações 

sociais. Estas, Severino (2002) explica como se tratando de “uma instância que 

relaciona objetos, processos ou situações entre si; a partir daí, o conceito designará um 

elemento que viabiliza a realização de outro que, embora distinto dele, garante a sua 

efetivação, dando-lhe concretude” (p.44). A categoria mediação não tem, portanto, a 

função de apenas ligar a singularidade e a universalidade, mas de ser o centro 

organizador objetivo dessa relação, a partir da qual se pode pensar em processos, e não 

somente em elementos. 

 E seguindo esse movimento dialético, no qual elementos diferentes se 

constituem mutuamente numa relação de mediação, o presente estudo relaciona uma 

análise de conteúdo e dados estatísticos que tomaram por base as concepções dos 

educadores sociais acerca da violência doméstica contra adolescentes, levando-se em 
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consideração questões relacionadas às suas histórias de vida, bem como inserção 

profissional e realização do seu fazer profissional. 

Nesse sentido, o Educador Social-Homem-Sóciohistórico, a violência doméstica 

contra adolescentes e a concepção deste profissional no tocante a tal problemática, não 

poderiam ser explicados somente a partir de estatísticas. Assim, o estudo buscou 

apreender as mediações sociais constitutivas do sujeito, saindo assim da aparência, do 

imediato, e indo em busca do processo, do não dito, do sentido, mantendo, porém, o 

estatístico, o numérico, como complementação para tal análise.  

O presente estudo trata de uma discussão pouco abordada, em se tratando de 

profissionais pouco estudados. Ressalta-se a peculiaridade de que a pesquisadora é, ao 

mesmo tempo, trabalhadora da mesma rede de serviços que o público estudado, 

vivenciando a busca pela efetivação de uma política de Assistência Social que vise 

discutir sobre a qualificação de seus profissionais e, consequentemente, seus serviços, 

fator que aguçou a proposta de investigar o fenômeno em profundidade, destacando-se a 

observação presencial do dia-a-dia desses educadores e de sua relação com os outros 

profissionais e com os usuários de seus serviços. 

De acordo com Maturana (2001), o pesquisador faz ciência enquanto observador 

explicando o que observa. Sendo que, quando este começa a observar, já se encontra na 

situação observada, ressaltando o envolvimento e a interatividade do pesquisador com o 

fenômeno. Nesse sentido, a situação de pesquisa propiciou o desenvolvimento para 

ambas as partes, pois permite que os sujeitos aprendam, reflitam e produzam 

significações (Freitas, 2002). Assim, avaliou-se que traçar um perfil estatístico desses 

profissionais a partir de números encontrados nos arquivos dos Recursos Humanos das 
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instituições não seria tão interessante quanto desenvolvê-lo pessoalmente, junto aos 

profissionais. Optou-se, ao mesmo tempo, por observar in loco as dinâmicas 

características do fazer profissional, dando maior força para as respostas às questões 

abertas, que trazem uma mescla do que pode e do que não pode ser verbalizado. 

Como afirma Vigotski (1991), “O Pensamento não se exprime na palavra, mas 

nela se realiza” (p.409), podendo, muitas vezes, “o pensamento fracassar”, não se 

realizando como palavra. Dessa forma, para que se possa compreender o pensamento, 

entendido aqui como sempre emocionado, temos que analisar seu processo, que se 

expressa na palavra com significado e, ao apreender o significado da palavra, entender o 

movimento do pensamento. 

Este estudo foi realizado com educadores sociais dos seguintes serviços, 

componentes da rede pública de atendimento a adolescentes vítimas de violência 

doméstica: Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS I, 

CREAS II, Casa de Passagem III, Casa Comunitária Pirangi, Casa Comunitária da 

Criança e do Adolescente Deficiente e SOS Criança. Suas concepções foram levantadas 

por meio de um questionário composto por 29 questões, sendo 19 fechadas – que 

possibilitam compor o perfil do educador social, bem como suas experiências, formação 

e inserção nos campos de trabalho – e dez abertas, que investigam concepções dos 

profissionais sobre fatores presentes no seu dia-a-dia profissional, como maus-tratos, 

abuso sexual e negligência, cometidos contra adolescentes, que podem ter relação direta 

com a concepção deles acerca da violência doméstica contra adolescente, objetivo do 

presente estudo. 
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Os questionários foram aplicados pela própria pesquisadora com cada educador, 

em janeiro de 2010, nos seus respectivos locais de trabalho. Tal forma de proceder 

permitiu, além de ouvir as respostas, observar a dinâmica do trabalho desenvolvido nas 

instituições – e assim selecionar os elementos a serem registrados no diário de campo. 

Os questionários foram numerados e identificados pelo tempo em que cada sujeito 

participante trabalha como educador social – por exemplo:12, Educadora Social há 10 

anos. A intenção foi, por um lado, não identificar os profissionais pesquisados, e por 

outro, relacionar as respostas ao tempo de atuação, por entender que tal fator influencia 

significativamente nas concepções reveladas.  

Apesar de a idéia inicial ter sido aplicar os questionários a 100% do público alvo 

(111 educadores sociais), trabalhou-se apenas com 64 profissionais, o que representa 

57,6% do quantitativo total, sendo 14 (21%) do sexo masculino e 50 (79%) do sexo 

feminino. Essa redução deveu-se a dificuldades encontradas no período da pesquisa de 

campo, janeiro de 2010, relativas a férias de pessoal, bem como a particularidades na 

reorganização dos recursos humanos destes serviços. Na época, parte dos educadores 

sociais dos CREAS, que trabalhavam com a abordagem de adolescentes em situação de 

rua, foi transferida para outros programas de assistência a um público não contemplado 

por este estudo. Ocorreu, ainda, de seis profissionais se recusarem a participar da 

pesquisa, em face da insatisfação com as condições de trabalho e consequente 

desestímulo com temáticas relacionadas à atuação. 

A abordagem quantitativa da pesquisa ofereceu os elementos para a análise, 

prioritariamente, das informações relativas ao perfil dos educadores; e a qualitativa, foi 

empregada com vistas a considerar os elementos categoriais presentes nas respostas às 

questões abertas do questionário. As informações decorrentes de tal processo foram 
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complementadas pela análise dos registros efetuados no diário de campo, em que 

constam observações, informações e questionamentos feitos de forma assistemática.  

Ainda a respeito da investigação qualitativa, esta forma de proceder na pesquisa 

é entendida como sendo “[...] aquela capaz de incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, estas 

últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação como construção 

humana significativa.” (Minayo, 1999, p.11). 

Os dados da pesquisa foram analisados a partir de um conhecimento reflexivo 

acerca da realidade e de um levantamento bibliográfico previamente efetuado, tomando 

como referência as seguintes categorias, estabelecidas a partir dos elementos teóricos 

presentes nas informações coletadas: educadores sociais, violência doméstica, 

adolescentes, políticas públicas e prática profissional. Vale ressaltar que se concebia a 

possibilidade de, durante o percurso da análise das respostas ao questionário, surgirem 

novas categorias que pudessem ser consideradas de relevante colaboração para o estudo, 

e assim serem acrescidas à análise. Nessa perspectiva, foram acrescentadas categorias 

como: família, qualificação profissional, condições de trabalho e trabalho em rede. 

Antes da aplicação do questionário o estudo foi apresentado em cada instituição, 

para a coordenação e a equipe de educadores. A participação do grupo se deu após livre 

consentimento de cada um, e desde que atendido o critério de seis meses como tempo 

mínimo de exercício profissional nos programas de atendimento.  
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5.2. Os Participantes 

Ao dispor sobre princípios e diretrizes relativos aos direitos de crianças e 

adolescentes enquanto cidadãos, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente visam estabelecer um sistema de garantia de direitos que venha a 

implementar efetivamente a Doutrina da Proteção Integral para esse público. A forma 

de sistema, como uma alternativa de se trabalhar a intersetorialidade e o ser humano em 

sua totalidade, inclui princípios e normas que vêm reger a política de atenção para 

crianças e adolescentes, sendo promovida pelo Poder Público em suas três esferas, 

tendo como finalidade ordenar o atendimento às várias questões referentes às 

problemáticas específicas desse público. 

Na busca de traçar um mapa dos serviços (programas e instituições) da 

Assistência Social de atendimento a adolescentes vítimas de violência doméstica na 

cidade do Natal/RN, nos quais trabalhassem os profissionais educadores sociais, bem 

como definir em quais desses serviços aplicar-se-ia o questionário, foram feitas visitas 

às instituições da rede de atendimento e seus gestores, e foram realizadas entrevistas às 

coordenadoras da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente – FUNDAC – e do 

Departamento de Proteção Especial, das Secretarias Estadual e Municipal de 

Assistência Social, responsáveis pela gestão e execução de tais serviços. 

A FUNDAC/RN é a entidade responsável por formular e executar, em todo o 

estado, uma política uniforme de proteção dos direitos da criança e do adolescente. 

Criada em 1994 para substituir a FEBEM, tem como objetivo:  
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Educar para o convívio social; Fortalecer vínculos familiares e comunitários; 

Promover a defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens; Oferecer 

programas nas áreas da educação, esporte, cultura, lazer e profissionalização. Tem 

como público-alvo: Adolescentes em conflito com a lei; Adolescentes egressos de 

medidas sócio-educativas; Crianças e adolescentes em situação de risco social e 

pessoal; Crianças e adolescentes em situação de abandono, orfandade e vitimização. 

(www.fundac.rn.gov.br. Acessado em 21 de junho de 2010). 

No ano de 2010, ano de realização da pesquisa, a FUNDAC era responsável 

pelos seguintes programas/serviços: 

Tabela 1: Programas / Serviços da FUNDAC 

Proteção Jurídico Social Medidas Sócio-Educativas 

Proteção Especial 

 

Programa SOS Criança 

Casas Lares 

Casa da Criança e do Adolescente Deficiente 

Casa Menino Jesus 

Ações Suplementares 

Programa de Criança 

Programa de Educação Profissional e Cidadania 

Programa Jovem Cidadão (Guarda Mirim) 

Programa de Encaminhamento ao Trabalho 

Serviço de Apoio ao Servidor – SAS 

 

Para efeito do presente estudo, foram incluídos os seguintes serviços/programas 

da FUNDAC: Casa Comunitária Pirangi; Casa Comunitária da Criança e do Adolescente 

Deficiente; e SOS Criança. 

Em se tratando da rede municipal, o Departamento de Proteção Especial da 

Assistência, da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS -, 

responsável pela assistência a indivíduos que já tiveram seus direitos violados de alguma 

http://www.fundac.rn.gov.br/
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forma, desenvolve e gerencia os seguintes serviços/programas: Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social – CREAS; Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI; e Casas de Passagem. 

Assim, entre os serviços/instituições que têm como público-alvo adolescentes 

vítimas de violência doméstica, atendidos por educadores sociais, chegou-se a um 

mapeamento de seis campos a serem incluídos no estudo, contidos nas tabelas 2 e 3, 

abaixo:  

Tabela 2: Serviços/programas da rede municipal incluídos no presente 

estudo e número de educadores sociais lotados. 

Rede Municipal de Atendimento Nº de Educadores 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social - 

CREAS I 

21 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social – 

CREAS II 

19 

Casa de Passagem III 26 

 

Tabela 3: Serviços/programas da rede estadual incluídos no presente estudo 

e número de educadores sociais lotados. 

Rede Estadual de Atendimento Nº de Educadores 

Casa Comunitária Pirangi 12 

Casa Comunitária da Criança e do Adolescente Deficiente 15 

SOS Criança 18 
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5.3. Eixos de Discussão 

Após a análise dos dados coletados, a fase seguinte do estudo ficou organizada 

em dois eixos. Estes foram agrupados, primeiro, a partir dos conteúdos estabelecidos 

anteriormente (educadores sociais, violência doméstica, adolescentes, políticas públicas 

e prática profissional), originados pelo levantamento teórico e pela observação da 

realidade em questão. E segundo, com base nos conteúdos que emergiram no processo, 

trazidos pelos próprios educadores.   

Como nos lembra Vigotski (1998), um corpo só se revela no movimento. Assim, 

só avançaremos na compreensão dos sentidos quando os conteúdos dos núcleos forem 

articulados. Nessa perspectiva, o processo de análise não se restringiu aos depoimentos, 

buscando articulá-los com o contexto social, político, econômico, em síntese, histórico, 

que permite acesso à compreensão do sujeito na sua totalidade. 

 

Primeiro Eixo 

5.3.1. Processos de Trabalho, Rotinas, o Cuidar e o Educar 

 

Em uma sociedade baseada na cooperação e na troca, trabalho é o ato de 

depositar significado social e humano à natureza. Ao produzir, o homem transforma a 

natureza e é por ela transformado. A própria sociedade é criada e tem seus valores 

modelados pelas formas de produção. Para tanto, processo de trabalho é a junção dos 

meios de trabalho e dos objetos sobre que recai um trabalho produtivo. E o produto não 

é só resultado, e sim a condição para que aconteça o processo de trabalho. Sendo assim, 

processo de trabalho é uma prática social cujos elementos básicos são: os agentes, os 



97 

 

objetos, os instrumentos, a atividade e a finalidade. Os agentes são aqueles a quem 

compete a realização do trabalho; o objeto é aquilo que os trabalhadores querem 

transformar; os instrumentos são os meios que ajudam a trabalhar, ou seja, o saber 

técnico- cientifico; a atividade é a prática das técnicas (o trabalho diário); e a finalidade 

é a meta (Marx, 1994) 

Para Iamamoto (2007),  

O caráter social do trabalho, assim como das forças naturais e a ciência, forças 

produtivas gerais da sociedade, enfrentam o trabalho coletivo submetido aos meios 

e às condições materiais de produção desenvolvidas em larga escala...essa relação 

é, na sua simplicidade, uma inversão: a personificação de coisas e a coisificação de 

pessoas. (p.73).  

 O trabalho do educador social está caracterizado na esfera da produção não 

material, pois o mesmo se completa no ato de sua realização, e pode assumir formas 

diversas. Trata-se de uma atividade assalariada de caráter profissional, sob a mediação 

do mercado de trabalho, no qual o seu significado social acompanha as relações 

estabelecidas entre empregado e empregador, devendo responder às necessidades 

sociais demandantes. 

Num primeiro momento, a partir do final do século XIX, quando surgem as 

profissões de Assistente Social, Educadores Especializados e Orientadores, o educador 

aparece nas instituições como um trabalhador social. Segundo Donzelot (1986, p.91), o 

“trabalhador social era uma profissão muito marginalizada no início do século XX, e 

passou, progressivamente, a assumir a tarefa civilizadora do corpo social antes atribuída 

ao professor primário”. Vinculados aos aparelhos judiciário, assistencial e educativo, a 
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identidade do trabalhador social se dá em função do seu domínio de intervenção sobre 

as classes populares – e particularmente sobre seus filhos. 

Poucos ainda são os parâmetros para situar a ação deste profissional. As 

competências ensinadas nos campos da Pedagogia, do Serviço Social, ou mesmo da 

Psicologia estão longe de assegurar uma ação eficiente junto à população de crianças e 

adolescentes vitimizados e suas demandas socialmente determinadas. Assim, suas 

práticas educativas devem estar conectadas a um projeto mais amplo, que supere a 

simples execução de atividades. 

São constatados diversos obstáculos que dificultam a constituição da identidade 

deste profissional da Assistência, como por exemplo, a falta de representatividade de 

classe, e uma ausência de referência para sua formação. Frente às demandas 

desconcertantes do ponto de vista existencial, relacional e social, colocadas pelos 

adolescentes vitimizados e por todos os demais públicos, assumindo um caráter de 

mediação das relações sociais, conclui-se que a atuação profissional do educador social 

é complexa e exige desse profissional um constante exercício reflexivo. 

 Desta forma, 

O educador segue então transformando suas práticas das mais variadas formas, sem 

referências sistematizadas em suas diversas atuações, sem um código de ética 

definido, sem limites claros traçados, limites para o próprio educador e geralmente 

exigidos às crianças e adolescentes no seu cotidiano (RODRIGUES, 2005, p.274). 

  Diante desse cenário profissional e da necessidade de discussão acerca da 

temática, o público alvo do presente estudo são os educadores sociais inseridos na rede 



99 

 

pública da cidade do Natal/RN, envolvidos com o atendimento a adolescentes vítimas 

de violência doméstica, como parte de uma realidade que é nacional. O perfil que 

emerge do levantamento é o seguinte: profissional do sexo feminino; casada; com renda 

familiar de até dois salários mínimos; residindo com pelo menos outros três 

componentes familiares, na zona norte da cidade do Natal/RN, onde se concentram os 

maiores bolsões de pobreza. Tem como escolaridade o Ensino Superior completo; atua 

como educadora social há mais de dez anos, tendo ingressado na rede de atendimento 

através de indicação política, para uma atividade cuja exigência de formação mínima é o 

Ensino Médio completo. 

Essa realidade nos remete a um histórico de profissões feminilizadas, 

responsáveis pelo cuidar, como são exemplos a Enfermagem, o Serviço Social, a 

Pedagogia e a Psicologia. A busca pela igualdade entre os sexos estende-se do cotidiano 

familiar até o trabalho profissional e ao empenho cultural e político, com uma 

progressiva tendência a não identificar nenhum trabalho como tipicamente masculino ou 

exclusivamente feminino. No entanto, perpetuam-se historicamente algumas rotulações 

para determinadas profissões, que continuam sendo predominantemente femininas. 

É diferente o debate a respeito do gênero, quando é referido às relações 

familiares ou quando é pensado fora da família. A família, afirma Donati (1998), “é 

aquela relação que nasce especificamente na base do casal homem/mulher para regular 

suas interações e trocas de modo não casual” (p. 127).  

Atualmente, alguns aspectos e âmbitos da vida social atenuam a diferença entre 

o masculino e o feminino, como efeito da luta contra as assimetrias prefixadas entre os 

sexos. Parecem ampliadas as margens de indeterminação, de tal modo que a definição 
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de gênero resulta ter limites culturais imprecisos, sendo passível de interpretações 

subjetivas, que admitem um amplo espectro de variação. Enquanto antigos símbolos da 

diferenciação de gênero são desconstruídos, outras diferenciações emergem e é nesse 

sentido que, ainda Donati (1998, p.135) afirma: “Não temos um código simbólico 

adequado para tratar o jogo das diferenças de gênero em condições de elevada 

complexidade”(p.135). 

A configuração do perfil da prática profissional dos educadores sociais ressalta 

aspectos específicos das respostas que dão embasamento para o desenrolar do estudo, 

como é possível observar no depoimento a seguir: 

Quando comecei a trabalhar como educadora era muito novinha, tinha me 

casado e tinha acabado de ter um filho…precisava trabalhar para ajudar em 

casa. Surgiu a oportunidade de ser Educadora. Eu nem sabia o que era para 

fazer, mas aí me disseram que eu ia vigiar e cuidar dos meninos e que isso 

qualquer mulher e principalmente mãe saberia fazer até de olho fechado. (25 – 

Educadora Social há 17 anos) 

Constatou-se um total de 111 educadoresatuando nos serviços, dentre os quais 

apenas 21 eram concursados, de modo que os demais ingressaram na rede através de 

contrato, convites e indicações políticas. Vale destacar ainda que uma das formas de 

ingresso foi fruto de mandatos de segurança, promovidos por ex-estagiários de serviços 

como contabilidade e administração. Segundo relatos dos gestores, as ações judiciais 

resultaram na inclusão de funcionários notadamente para ocupar o cargo de educador 

social, função para a qual são exigidos poucos requisitos, como formação e experiência. 

Entre os 64 profissionais alcançados pela pesquisa configura-se o quadro disposto na 

figura 1, abaixo, que diz respeito à forma de inserção profissional: 
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Figura 1: Forma de inserção dos educadores sociais na rede de atendimento 

A situação acima revela uma realidade de precarizadas relações profissionais, 

consubstanciada em vínculos empregatícios relacionados diretamente com a prática do 

clientelismo e na inserção profissional inadequada, como já referido, sem que para tanto 

tivesse sido exigida formação específica para lidar com a referida problemática, ou com 

o púbico alvo em questão. Vale ressaltar que, apesar de 62% dos educadores 

pesquisados referirem o Ensino Superior completo, observam-se entre eles as mais 

variadas formações, que não necessariamente têm relação com a atuação enquanto 

educador social. 

Tal cenário encontra-se em consonância com a realidade capitalista vigente, 

especialmente a partir de meados dos anos 1970, marcado pelo processo de globalização 

econômica e o neoliberalismo, em que se destacam a precarização das relações 

trabalhistas e a conseqüente perda dos direitos sociais, como a falta de proteção social. 

A reestruturação produtiva efetuada em face da evolução rápida da economia 

internacional, com grande ênfase no comércio exterior e na competição do mercado, foi 

centrada na fragilização dos postos de trabalho, na insegurança no emprego.  

31% 

20% 

36% 

13% 

Concurso Público 

Convite 

Indicação Política 

Outros 
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A externalização da produção, conforme Motta (2008), cria uma nova dinâmica 

na relação exclusão-inclusão dos trabalhadores no âmbito da economia. Nesta dinâmica, 

a exclusão dos trabalhadores do trabalho socialmente protegido gera a sua inclusão na 

economia insegura e sem proteção. Os trabalhadores se percebem agora precarizados e 

desprotegidos, ainda que em torno de um vasto número de estatutos trabalhistas. Surge 

neste contexto o que Iamamoto (2007) chama de "uma nova pobreza", na qual uma 

ampla gama da população não tem acesso ao mercado de trabalho (p.33).  

No Brasil, se percebe o agravante dessa situação no constante desemprego, no 

aumento da violência, nos conflitos por terra, trabalhos insalubres e clandestinos. Essa 

realidade traz a tona, ainda, um histórico de clientelismo, paternalismo e nepotismo 

perpetuados nas instituições públicas do país, situação essa que, muitas vezes, propicia a 

formação de currais eleitorais em setores criados para atender à população. Ressaltam 

nessa história as formas enraizadas de preenchimento de cargos públicos e de assunção 

aos postos, afastadas de critérios objetivos de aferição da capacidade e mérito. 

Em face do quadro visualizado emerge, cosequentemente, a fragilidade da 

formação técnica desses educadores, que requer uma atenção mais cuidadosa. Acerca da 

qualificação – inespecífica – exigida aos profissionais no momento do ingresso na rede 

de atendimento, enquanto educadores sociais, os questionários aplicados mapearam a 

seguinte realidade, disposta na figura 2: 
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Figura 2: Formação técnica exigida aos profissionais para ingressarem na rede 

como educadores sociais 

 

Considerando os educadores contratados para atuar na rede de atendimento, cuja 

entrada se deu a partir de convites, “apadrinhamentos políticos” e indicações, deles não 

foi exigida qualquer formação ou qualificação específica prévia. No caso dos 

profissionais concursados (31%), todos da rede municipal, sua nomeação se deu a partir 

de concurso público somente realizado no ano de 2006, e deles foi exigido o curso de 

Magistério. De acordo com depoimentos deles próprios, esse requisito não os prepara 

para lidar com a complexidade que o fenômeno da violência doméstica contra 

adolescentes representa: 

Quando passei no concurso só tinha o Magistério, aí quando comecei a trabalhar 

que vi aquelas situações tão complicadas e o pedido de socorro dos meninos que 

eu atendia, me senti na obrigação de estudar mais, aí entrei na faculdade de 

Serviço Social pra tentar entender melhor as políticas e a realidade das famílias 

desses adolescentes (26 – Educadora há 4 anos). 
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Em se tratando especificamente da rede estadual, os educadores sociais foram 

contratados há muito tempo e deles também não foi exigida qualquer formação ou 

qualificação específica prévia. Além das indicações, em sua maioria políticas, para 

possibilitar o acesso ao trabalho, alguns deles, que exerciam funções como estagiários 

em diversas áreas das secretarias estaduais, foram absorvidos pelo estado em 

decorrência de questões judiciais.  

Torna-se evidente a fragilidade no tocante à formação técnica para se atuar como 

educador social, bem como a falta de legitimação de tal profissão e de, segundo relatos 

deles, um projeto pedagógico que norteie tal atuação. Vale destacar que, diferentemente 

de alguns países europeus, como o caso da Espanha, no Brasil não se tem uma formação 

acadêmica específica para o educador social. Assim, apesar de 62% dos entrevistados 

alegarem deter o título de graduação de nível superior, esta formação é variada e não 

necessariamente voltada para o tipo de atividade que desempenham, para a variedade de 

desafios a que precisam responder em contextos específicos.  

Ressalte-se, não obstante, os processos formativos de educadores sociais 

desenvolvidos notadamente por organizações não-governamentais, os quais em geral 

são pautados pelo método de educação popular, e pela noção de solidariedade. Parte 

dessas organizações são ligadas a iniciativas religiosas, como é exemplo a Pastoral do 

Menor, importante marco histórico para o trabalho dos educadores sociais. Alguns de 

seus princípios ainda se fazem presente no depoimento de alguns dentre os 

entrevistados: 
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No início do meu trabalho acreditava que como educadora social poderia estar 

desenvolvendo minha solidariedade e amor com o próximo. (56 – Educadora Social 

há 13 anos) 

Diante de tal realidade de indefinições com relação à praxis, as instituições 

tentam, por vezes, definir as competências desses profissionais. Para tanto, têm 

procurado se apoiar em pareceres técnicos e normas adequadas às suas realidades e 

demandas específicas. Tal tentativa de padronizar o trabalho tende a individualizar uma 

atuação que se torna cada vez mais necessária em todos os serviços que lidam 

diretamente com a questão social e suas diversas facetas, o que, ante uma indiscutível 

pluralidade de problemas, como ressalta Jean Vassileff (1998), torna esses educadores 

"especialistas de mãos vazias".   

Assim, diante de demandas construídas socialmente, como afirmam Romans, 

Petrus e Trilla (2000) "o educador social precisa de uma série de competências que irá 

desenvolvendo no desempenho do trabalho que a instituição contratante lhe 

encomende."(p.124), tornando-se uma atuação individualizada no sentido de que se trata 

do trabalho desenvolvido exclusivamente em uma instituição específica, não havendo a 

construção de um planejamento que normatize a profissão de uma forma geral. 

Compreende-se também que, pelo fato de trabalharem em vias públicas e outras 

instituições que não o ambiente escolar, a formação do educador social deve ser ampla e 

contemplar conhecimentos específicos sobre educação não-formal. Da mesma forma, 

requer uma sólida e crítica formação política, notadamente relativa às lutas por defesa 

de direitos para crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social e os 

entremeios do ECA. 
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 Segundo relatos da Coordenadora de Programas Específicos da FUNDAC, os 

educadores sociais participaram de alguns treinamentos. Especificamente no caso do 

SOS Criança, mensalmente são feitas capacitações em exercício, as quais diz ela querer 

estender para o restante das instituições da rede estadual. Entretanto, ressalva a 

dificuldade encontrada em desenvolver qualquer trabalho com esse público, devido à 

baixa escolaridade de alguns profissionais.  

Entretanto, de maneira geral, a realidade constatada durante a aplicação dos 

questionários foi a da falta de formação continuada. A maior parte dos profissionais 

alegou uma situação de descaso e abandono, sendo perceptível o sentimento de 

insatisfação com a situação presente: 

Nos primeiros anos de profissão a vontade de trabalhar para o bem desses meninos 

era muito grande, mas com o tempo fui sendo desestimulada pela falta de 

condições de trabalho e com o descaso e desrespeito que se tem com a gente! (25- 

Educadora há 17 anos) 

As capacitações feitas para nós não respondem nossas perguntas... vem uma 

pessoa que só entende de teoria ensinar a gente como abordar um adolescente na 

rua... logo pra mim que já faço isso há tanto tempo! Capacitação assim não serve 

não! Já levei muito sol na cara e já fui quase espancada por um adolescente 

drogado... a gente trabalha só com a coragem e é muito desvalorizado, além de ser 

mal pago! (56 – Educadora há 13 anos) 

Dos educadores sociais entrevistados, 88,5 % declararam  ser a primeira vez que 

estavam  tendo espaço para dialogar sobre o assunto, ressaltando a necessidade de se 
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discutir a problemática de forma sistematizada. As respostas revelam a importância e 

premência dos processos de capacitação, como uma das condições para mudança da 

realidade do atendimento concernente à violência doméstica contra adolescentes. 

Observa-se que a violência, enquanto fenômeno sócio-histórico e cultural, de 

certo modo se reveste, no senso comum, de uma falsa percepção e naturalização das 

ações agressivas e violentas. Assim, a importância da capacitação está relacionada à 

necessidade de mudar representações sociais, de modo que uma reflexão sobre o fazer 

possa implicar em nova prática e esta em nova concepção pessoal. Ressalte-se que 

qualquer mudança social depende de mudanças pessoais, e vice-versa, evidenciando a 

dinâmica individual e social, isto é, a relação dialética que se estabelece na formação do 

pensamento, destacando como as relações dinâmicas do cotidiano e das interações 

sociais, de modo significativo e ativo, formam pensamentos e configuram 

representações sociais de cada indivíduo.  

No caso específico da Casa da Criança e do Adolescente Deficiente, os 

educadores afirmam trabalhar somente como cuidadores. A dimensão política do seu 

trabalho dá lugar a uma atuação que mais se aproxima de um cuidar, inerente a áreas de 

competência como a enfermagem. 

Nosso trabalho é trocar fraldas, dar banho neles e cuidar dos remédios que eles 

têm que tomar. Levá-los ao médico também...Quando vim trabalhar aqui 

esperava fazer um trabalho de inclusão com esses meninos através de atividades 

educativas, mas até hoje não tive espaço nem tempo para fazer isso. (50 – 

Educadora há 8 anos) 
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Cabe retomar aqui a característica que emerge no levantamento do perfil desses 

profissionais no tocante à questão de gênero, com 79% do público composto por 

indivíduos do sexo feminino. Tal cenário remonta à história da inserção da mulher no 

mercado do trabalho, ainda no século XIX, quando a consolidação do sistema capitalista 

levou boa parte da mão-de-obra feminina para as fábricas.  

A sociedade brasileira, até o início do século XX, era caracterizada como sendo 

patriarcal e as posições sociais mais importantes eram ocupadas por representantes do 

sexo masculino. As mulheres ainda estavam com seus direitos de cidadania negados; 

sua posição na sociedade era desfavorável social e culturalmente. Ela estava destinada a 

servir a seu marido, criar e educar os filhos, não tendo o direito de tomar decisões sobre 

sua própria vida. Esse traço cultural enfatiza no papel da mulher o instinto de mãe, 

cuidadora, provedora do bem-estar e do êxito dos membros da família. Suas 

oportunidades de acesso à educação eram consideravelmente inferiores às dos homens. 

A profissionalização feminina, iniciada no final do século XIX, ocorreu relacionada aos 

papéis femininos tradicionais. A mulher permaneceu nas atividades ligadas ao cuidar, ao 

educar e ao servir, entendidos como dom ou vocação (Pires, 1989). 

Esse estigma, caracterizando as mulheres como as maiores detentoras do saber 

cuidar, sendo este cuidar instintivo e natural de um ser que nasceu e foi educada para ser 

mãe e esposa, certamente reflete-se na vida adulta, levando às diferenças de aptidões ou 

habilidades, e atribuições entre mulheres e homens, sendo algumas profissões 

caracterizadas por uma maior feminilidade, como é o caso da Pedagogia, Enfermagem e 

Serviço Social.  

Tal realidade pode ser cruzada com o fato de a grande maioria dos educadores 
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sociais serem mulheres, e com o histórico marcante de ligação desses profissionais com 

a Igreja Católica, através da Pastoral do Menor. Este serviço da igreja católica, ao 

menos por um período de tempo, declarou como habilidades básicas para desenvolver 

tal trabalho a benevolência e solidariedade para com o próximo, estando tais princípios 

relacionados ao celibato. Tornou-se constante ouvir relatos de atividades ligadas à 

noção de cuidar. No entanto, vale ressaltar que em se tratando de um humano 

socialmente construído, esse cuidar não deve se distanciar do teor crítico e educativo 

que o trabalho precisa ter.  

Nos encontros realizados, todos os educadores sociais apontaram para a 

dificuldade de atuar como tal e assinalaram que a falta de formação na área é um fator 

que contribui para esta dificuldade. Também ressaltaram a desarticulação da rede de 

atendimento, que dificulta momentos de partilha de conhecimento e discussão com os 

outros profissionais: 

Penso que se tivessemos encontros com os educadores de outras instituições, 

teríamos como estudar e compartilhar experiências. Ajudaria a gente a entender 

melhor essa loucura dessa vida dessas famílias e desses meninos. (8 – Educadora 

há 5 anos)    

 

Uma singularidade percebida nos depoimentos foi a falta do que eles chamam de 

um “projeto pedagógico voltado para a atuação dos Educadores Sociais”(4 – Educador 

há 10 anos), que norteie suas ações específicas, contando-se, muitas vezes, com o 

empenho individualizado de cada profissional, para traçar parâmetros de atuação. 
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Ao se ouvir tal relato, é inevitável questionar que tipo de projeto seria esse, e se 

esse desejo não seria uma grande idealização por parte desses profissionais. Entretanto, 

torna-se evidente um caminho com muitas armadilhas visto que, diante da 

heterogeneidade de formação e qualificação dos educadores, fica cada vez mais fácil 

distanciar-se da ótica crítica e reflexiva, e aproximar-se do senso comum que vem, 

muitas vezes, a desvirtuar e estigmatizar a violência doméstica sofrida pelos 

adolescentes, arriscando-se, assim, a causar uma revitimização deste público. No 

entanto, ressalta-se o questionamento sobre que formação seria realmente qualificadora 

de um trabalhador que está inserido em relações determinadas socialmente. 

Durante o processo da pesquisa evidenciou-se a falta de condições de trabalho 

adequadas para os educadores sociais, em sintonia com a política que tem precarizado 

as condições de atuação de grande parte dos trabalhadores. Um fator que confirma tal 

realidade é o percentual de 53% dos educadores entrevistados que declararam ter renda 

familiar de dois salários mínimos, assim como o índice de 20% dos que afirmaram 

sustentar sua família com apenas um salário mínimo. Além do mais, registre-se que 

47% dos entrevistados residem na zona norte do município do Natal, uma das regiões 

onde estão localizados os maiores bolsões de pobreza da capital, visto que, de acordo 

com levantamento do IBGE (2000), as zonas oeste e norte possuem quase 50 % da sua 

população que ganha entre ¾ e 2 salários mínimos.  

Os dados obtidos revelam um significativo percentual de 78% de profissionais 

que relataram não saber como se dava tal trabalho, antes de ingressar na rede. Esse 

quadro de desconhecimento frente ao que se espera do educador social é curioso, 

notadamente ao se deparar com o percentual de 53% dos profissionais que têm mais de 

dez anos de atuação na Assistência Social, a maior parte dos quais tendo trabalhado 
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antes na área da Educação. Assim, mais uma vez, se é alertado para o importante fato de 

que grande parte desses profissionais não fez a escolha para se tornarem Educadores 

Sociais. 

Em conseqüência de tal realidade, não é de estranhar que se encontre nos 

educadores uma postura em que fica patente uma posição investigativa, não acolhedora, 

e mesmo pouco educativa. Da mesma forma, o que se pode perceber é que a temática da 

violência doméstica contra adolescentes é tratada com receio no ambiente institucional, 

e os profissionais da Assistência ainda se mostram despreparados para abordar a 

questão. 

O meu papel como educadora, quando verifico na rua uma criança que seja vítima 

de violência doméstica, então a gente aborda essa criança através de uma série de 

perguntas, que por trás dessas perguntas você consegue tirar uma série de 

informações (13- Educadora há 5 anos). 

 Entretanto, apesar do desconhecimento acerca da prática relativa ao educador 

social, esses profissionais atualmente se inserem em diversos campos como presídios, 

asilos, em instituições de cumprimento de medidas sócio educativas, programas de 

redução de danos pelo uso de drogas, instituições de contra turno social, que atendem 

crianças e adolescentes em situação de risco, entre outros espaços, com o compromisso 

de desenvolverem ações educacionais. Tal desconhecimento é condizente com o 

diagnóstico de um cenário em que se observam diversas possibilidades de formação e 

atuação, tornando-se difícil apresentar uma única definição do que é o educador social. 

Essa tarefa foi tentada por Oña (2005), que chegou à seguinte definição do papel que 

lhes cabe: 
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O educador social facilita o bem estar do sujeito, entendendo este bem estar como 

satisfazer suas necessidades sociais e educativas básicas e ter a possibilidade de 

desenvolver suas próprias capacidades pessoais, participando crítica e ativamente 

na sociedade em que vive. O educador social é o mediador entre o educando, a 

sociedade e a cultura (p.2).  

 

Aponta-se que a mediação realizada pelo educador social deve ser fruto da sua 

capacidade de leitura do mundo e da realidade dos educandos, assim como da sua 

competência pedagógica e disposição para trabalhar em grupo (Oña, 2005). Entretanto, 

a superficialidade com que eles conhecem a problemática resulta em uma prática 

imediatista, de caráter tutelador e higienista, bem como investigativa – não acolhedora, 

podendo resultar em revitimização do público alvo.  

 

Entendo muito pouco de violência doméstica…mas pra mim, resumindo, é uma 

safadeza tanto dos pais que são ignorantes como dos adolescentes que são 

rebeldes demais.(38 – Educador Social há 8 anos) 

 

A propósito da discussão sobre o papel desses profissionais e da formação 

condizente com eles, resgata-se a discussão de Amaral (2004) a respeito da noção de 

rede. Segundo o autor, a formação de uma rede impele grandes desafios profissionais e 

pessoais. Esforços significativos têm sido empregados para romper com a cultura 

tradicional baseada em relações verticais, especialmente de poder. O pressuposto de 

rede implica em relações horizontais, onde todos se responsabilizam. Habigzang et al. 

(2006) enfatizam que outra dificuldade em rede se centra na comunicação, e alertam 

para a necessidade emergente de aprimorar os serviços especializados e capacitar os 
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profissionais para que os mesmos obtenham uma compreensão dos casos de forma a ter 

uma condução e uma intervenção adequadas.   

Uma rede só funciona se todos os profissionais se sentirem envolvidos, e 

geralmente esse envolvimento se dá por uma via de comunicação e de transferência de 

conhecimento, e por vínculos afetivos que se constituíram ao longo de uma história 

comum. Daí a importância de cursos de capacitação/sensibilização de profissionais com 

abordagem nas áreas de Educação, Justiça e Saúde, visando informá-los sobre o 

fenômeno da violência (Tavares, 2004), devendo essa formação ser continuada para que 

os vínculos sejam postos tanto entre os profissionais, como entre eles e o seu próprio 

fazer profissional, e as problemáticas com as quais se trabalha. Entretanto, vale ressaltar 

que apenas a formação técnica não é capaz de facilitar a comunicação dessa rede, mas 

se mostra como um dos facilitadores. 

 Ao serem questionados acerca das necessidades de trabalhos a desenvolver com 

vistas ao tratamento e enfrentamento da violência doméstica, os educadores alegam ser 

necessária a realização de atividades educativas e preventivas em escolas e a 

mobilização da sociedade e seus atores. (5- Educadora há 12 anos). Esse tipo de 

declaração, novamente, deixa nítida uma indefinição a respeito das suas competências 

enquanto educadores sociais, que se misturam com a prática de outros profissionais. 

No tocante à descrição das atividades diárias, desenvolvidas com o público de 

adolescentes vítimas de violência doméstica, chamaram a atenção depoimentos como os 

seguintes: 

Faço Acolhimento quando é necessário, encaminhamentos e orientações. Resolvo o 

emergencial, tiro o menino da rua e tenho que encontrar uma solução rápida para 
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aquela situação. Meu trabalho é apagar o incêndio naquele momento! (12- 

Educadora Social há 10 anos)  

 

O nosso trabalho aqui no abrigo é não deixar as meninas se evadirem. A gente tem 

a chave do quarto, somos nós que fazemos cumprir a rotina, a hora do banho, da 

comida. Olhamos também se elas fizeram os deveres da escola; aí entra a parte 

educativa... as vezes elas pedem pra gente dar aulas de reforço. (26 – Educadora 

Social há 4 anos). 

 

 É relevante destacar, mais uma vez, que nas ações citadas nos depoimentos 

predomina o caráter repressor, em detrimento do mediador e do acolhedor. Em outras 

palavras, priorizam a tarefa de patologizar e higienizar, sem levar em consideração a 

radicalidade dos fenômenos de vitimização pelos quais esses adolescentes têm passado. 

Nota-se a persistência de um modelo vigilante e coercitivo, que se tentou superar com a 

premissa da proteção integral. 

Uma preocupação que emergiu durante a análise dos dados foi decorrente do 

relato de alguns educadores sociais, nos quais afirmavam realizar visitas domiciliares às 

famílias dos adolescentes atendidos. A visita domiciliar é um dos instrumentos que visa 

potencializar as condições de conhecimento do cotidiano dos sujeitos, no seu ambiente 

de convivência familiar e comunitária. Elas “têm como objetivo conhecer as condições 

(residência, bairro) em que vivem tais sujeitos e apreender aspectos do cotidiano das 

suas relações, aspectos esses que geralmente escapam às entrevistas de gabinete” 

(MIOTO, 2001, p.148). 
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Ressalte-se que é preciso identificar a realidade exatamente como ela se 

apresenta, levando em conta as condições sociais e culturais daqueles sujeitos. Este 

cuidado é de suma importância, por exemplo, no conhecimento da vida social de 

adolescentes vítimas de violência doméstica; deve compreender a sua história de vida, 

com suas especificidades e particularidades, sem preconceitos e discriminação. Não se 

pode esquecer que o local onde se desenvolve a visita domiciliar é privativo dos sujeitos 

que ali vivem; que se trata do espaço onde a realidade social se apresenta de modo 

diferenciado da que vive o profissional. Em decorrência, “capturar a realidade dentro de 

seu quadro social e cultural específico exige do profissional a visão de seus elementos 

difíceis, intrigantes e conflitantes, por mais estranhos que eles possam parecer a nossa 

razão”. (AMARO, 2003, p.31). 

O profissional, ao buscar intervir junto aos sujeitos, deve considerar em seu 

processo de trabalho os meios necessários para dar direcionamento ao seu agir 

profissional. Ao buscar o conhecimento da vida dos sujeitos deve também considerar 

que, ao apreender a realidade social dos mesmos, estará notadamente intervindo naquela 

realidade, tendo em vista que, “[...] toda vez que um agente entra em interação com uma 

situação ou com elementos que nela se encontram, ele já está interferindo na situação.” 

(MIOTO, 2001, p.151). Foi justamente a ausência dos cuidados necessários e do 

instrumental teórico norteador que se percebeu nas visitas referidas por alguns 

educadores sociais, como é exemplo o depoimento a seguir: 

 

 Durante as visitas domiciliares fica clara a falta de fé, de estrutura, de amor e de 

cultura que as famílias têm... por isso que elas batem nos meninos... é muita 

safadeza! (12 – Educadora Social há 10 anos). 
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Isto posto, diante da dificuldade diagnosticada acerca da clareza de competência, 

instrumentos e formação técnica dos educadores sociais, vale ressaltar o risco que 

significa incubir esses profissionais de tais tarefas. Para efeito do presente estudo, a 

banalização dos fatores observados em uma visita domiciliar pode causar uma 

estigmatização da violência doméstica contra adolescentes, bem como dos atores 

envolvidos naquela dinâmica familiar, fazendo-se necessário um olhar e análise críticos 

sobre tal realidade, dando-se conta da complexidade dos fatos.  

Assim, esse educador, que seria um tipo de profissional especializado, orientado 

no sentido de promover a proteção de crianças e adolescentes vitimizados, em situação 

de risco, tem o delineamento da sua especificidade profissional um tanto nebuloso e 

confuso. É comum confundir sua atuação com a de assistentes sociais e a de 

profissionais ligados ao desenvolvimento de ações lúdicas e artísticas, dificultando o 

reconhecimento de aspectos educativos e políticos que deveriam estar atrelados à sua 

prática profissional. 

 Uma formação mais completa deveria desenvolver habilidades essenciais para a 

atuação do educador social. Teria componentes relativos à sua personalidade e ao seu 

conhecimento técnico-profissional, nos termos do que afirma Graciani (2005, p.199): 

as primeiras referem-se principalmente à dimensão relacional, isto é, a qualidade e 

habilidades pessoais na relação com o outro, e as segundas, por sua vez, às 

habilidades e conhecimentos (competência) sobre determinadas áreas, pessoas ou 

processos específicos e globais, tanto na reflexão quanto na ação e desempenho 

com os grupos de rua (p.199) 
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A partir dessas concepções compreende-se que as habilidades necessárias ao 

educador social não são construídas apenas frequentando um curso superior. Necessitam 

de estudos permanentes e engajamento político, de modo que se faz necessária uma 

formação reflexiva permanente; é imprescindível que estabeleça uma relação constante 

entre o referencial teórico estudado e sua prática com os educandos.  

A educação como prática da liberdade implica a negação do homem abstrato, 

isolado e desligado do mundo, assim como também a negação do mundo como uma 

realidade alheia aos homens. Através da dialogicidade educador-educando, a partir de 

uma pedagogia problematizadora, vai se desvelando o mundo que nos cerca, suas 

relações, até que o compreendamos não mais como uma realidade estática, mas em 

processo constante de transformação. 

O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de 

um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de idéias a serem 

consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 1987, p. 79).  

Tomando Paulo Freire como referência, entende-se que as representações sociais 

se formam e se transformam nas relações cotidianas e nas interações estabelecidas ao 

longo da história vivida. Neste sentido, para efeito do presente estudo, avalia-se como 

de fundamental importância a identificação dos aspectos e conteúdos que compõem as 

representações dos educadores sociais sobre a violência doméstica contra adolescentes, 

para que qualquer intervenção alcance êxito.  
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Na concepção problematizadora, quanto mais os sujeitos penetram na essência 

do objeto problematizado, mais capazes são de desvelar esta essência. Na medida em 

que a desvelam, se aprofunda sua consciência acerca da realidade que os oprime. Sua 

conscientização conduz à luta por um projeto revolucionário contra as estruturas 

opressoras e desumanizantes. No dizer de Freire (1980), 

A conscientização é mais que uma simples tomada de consciência. Supõe, por sua 

vez, o superar a falsa consciência, quer dizer, o estado de consciência semi-

intransitivo ou transitivo ingênuo, e uma melhor inserção crítica da pessoa 

conscientizada numa realidade desmistificada. (p. 104). 

No momento de aproximação com a realidade, o homem não consegue enxergá-

la como algo cognoscível a sua consciência critica, ou seja, ela não se manifesta de 

forma compreensível, é apenas uma aproximação ingênua que se inicia através da 

espontaneidade humana ao conhecer essa realidade visível. Por isso mesmo, a 

conscientização deve ser um compromisso histórico. “É também consciência histórica: é 

inserção crítica na história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos que 

fazem e refazem o mundo. Implica que os homens criem sua existência com um 

material que a vida lhes oferece” (FREIRE, 1980, p. 30).  

 

 

 

 



119 

 

 

Segundo Eixo 

5.3.2 Concepção de Mundo, Violência, Adolescentes, Estado, Políticas Públicas e 

ECA 

 

A violência é um fenômeno presente em toda sociedade capitalista, também 

fruto da desigualdade social, e suas maiores vítimas são justamente os adolescentes e 

jovens pobres e negros, sobretudo aqueles que estão em conflito com a lei, cuja 

fragilidade das políticas públicas contribui para que se tornem violentadores e 

violentados. No Brasil, apesar dos princípios constitucionais e dos direitos reforçados 

pelo ECA, grande parte dos meninos e meninas está submetida à dificuldade de acesso à 

escola, à saúde, à cultura, ao esporte e ao lazer, e está exposta às negligências, aos 

abusos e à falta de dignidade. Revela-se uma grande desigualdade social que se chama 

abandono, violência, descaso, omissão, punição, responsabilização penal e controle 

sócio-penal. 

De acordo com dados do IBGE, o Brasil possui 25 milhões de adolescentes na 

faixa de 12 a 18 anos, o que representa, aproximadamente, 15% da população (IBGE, 

2004). Levando-se em consideração um recorte racial, verificam-se disparidades 

profundas, sendo diagnosticada desigualdade de acesso aos direitos fundamentais. A 

população negra em geral, e suas crianças e adolescentes em particular, apresentam um 

quadro socioeconômico e educacional mais precário que a população branca. Do total 

de pessoas que vivem em domicílios com renda per capita inferior a meio salário 

mínimo, somente 20,5% representam os brancos, enquanto 44,1% dizem respeito aos 
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negros (IPEA, 2005). Há maior pobreza nas famílias dos adolescentes não brancos do 

que naquelas em que vivem adolescentes brancos, cujo rendimento mensal é de até dois 

salários mínimos, enquanto a proporção correspondente de não brancos é de 39,8% 

(Rocha, 2002). 

A taxa de analfabetismo entre os negros é de 12,9% nas áreas urbanas, contra 

5,7% entre os brancos (IPEA, 2005). Ao analisar fatores de equidade no Brasil verifica-

se que os adolescentes entre 12 e 17 anos da raça negra possuem 3,23 vezes mais 

possibilidade de não serem alfabetizados do que os brancos (UNICEF, 2004). Mediante 

tal realidade, muito embora o ECA apresente significativas mudanças e conquistas no 

que tange aos direitos de crianças e adolescentes, esses ainda se encontram, em sua 

maioria, no plano jurídico e político-conceitual, não sendo devidamente efetivados. 

Isto posto, mediante a busca pela organização de uma rede que venha garantir a 

efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, têm sido geradas discussões acerca 

dos serviços e dos profissionais que trabalham diretamente com os mais diversos tipos 

de violação de direitos contra esse público específico. Nesse contexto emerge a 

categoria educador social, profissional cada vez mais necessário aos serviços. Emerge 

também a necessidade de reflexão crítica acerca da violência doméstica contra 

adolescentes, como uma das violações com as quais esses profissionais têm que lidar no 

seu dia-a-dia de trabalho. 

Em decorrência, faz-se necessário o cruzamento das categorias educador social e 

violência doméstica contra adolescentes. Em que pese ser visível nos 

programas/serviços a importância crescente da atuação do educador social, tem-se 

constatado uma realidade preocupante, quando se observam suas declarações acerca da 
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violência doméstica e dos adolescentes vítimas desta violação de direitos. Elas traduzem 

o desconhecimento da radicalidade da problemática, bem como da história dos direitos 

de crianças e adolescentes, corroborando para uma estigmatização dessa parcela da 

população e de seus respectivos núcleos familiares.  

No processo de pesquisa, durante a aplicação dos questionários, 93% dos 

educadores declararam já ter lido o ECA. Apesar dos 7% restantes serem, 

numericamente, expressiva minoria, a preocupação com sua atuação ganha uma enorme 

proporção, pelo fato de serem atores da rede de garantia de direitos dos adolescentes. 

Apesar do grande índice dos que afirmaram já ter lido o Estatuto, 11% deles não 

fizeram declarações a respeito do documento. Por outro lado, dentre os comentários 

formulados são constantes as respostas que atrelam o ECA [...] à piora dos 

adolescentes. (10 – Educador há 8 anos). 

O ECA só trata os adolescentes como coitadinhos. Coitadinhos são os pais, que 

não podem nem botar limites nos filhos... acabam batendo nos filhos porque esses 

adolescentes não têm  noção  nenhuma de respeito. (10 – Educador há 8 anos). 

 

Sou contra essa lei de menores… os adolescentes são adolescentes só no corpo, já 

são bem sabidinhos, podem se responsabilizar pelos seus atos, sim! (60 – 

Educadora há 8 anos). 

 

 É fato que a efetivação da legislação apresenta lacunas. Contudo, desconsiderar 

sua importância e atrelá-la a um aumento da criminalização, a uma piora dos 

adolescentes, nos remete às autoritárias políticas menoristas. Tal postura leva os 
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adolescentes a um patamar de marginalização e estigmatização, pondo-os à margem de 

qualquer iniciativa que venha trazer efetivação de direito almejada. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, logo em suas disposições preliminares, 

prevê que "Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais" 

(Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990). Em seu artigo 15º, trata amplamente dos 

direitos que crianças e adolescentes têm a condições dignas de vida, explicitando 

especialmente o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Nesse sentido, respeito e 

dignidade são elementos centrais na elaboração de um conceito adequado de liberdade. 

Sem estes elementos, por onde se começa a reconhecer o valor de si, e reciprocamente o 

do outro, é difícil criar o sentimento verdadeiro de liberdade, aquele ao qual se refere a 

cidadania. 

 Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4º do ECA estabeleceram como 

responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, por meio de promoção e defesa, os direitos da criança e do adolescente. Para 

cada um desses atores sociais existem atribuições distintas que se entrelaçam. Ao poder 

público cabe o cuidar para que as famílias possam se organizar e se responsabilizar pela 

atenção aos seus adolescentes, fazendo cumprir as prerrogativas jurídicas. À família, à 

comunidade e à sociedade cabe zelar para que o Estado cumpra suas responsabilidades, 

reivindicando melhorias no tratamento prioritário deste público específico  

No entanto, é evidente que o dia-a-dia demonstra a grande distância entre o que 

a lei dispõe e a realidade. Basta ler os jornais para encontrar, cotidianamente, o relato da 

displicência com que são tratadas questões de cunho social envolvendo os jovens. O que 
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se constata são as precárias condições de vida de uma grande parcela das famílias, que 

desconhecem seus direitos e deveres enquanto cidadãos, sendo submetidas a precárias 

condições sociais, tornando-se vítimas das mais diversas violências, inclusive a 

institucional, cometida pelo próprio Estado. Entretanto, estamos constantemente 

tendenciosos a culpabilizar os adolescentes e/ou suas famílias por uma realidade que é 

construída social e historicamente, gerando-se um processo de reproduções sociais.  

  Voltando aos educadores sociais, é importante destacar o tempo que eles têm 

de atuação na área da Assistência. Levando-se em consideração que a maior parte deles 

tem mais de dez anos nestaprofissão, vê-se que, apesar de estarem vivenciando o 

processo de implementação do ECA e do Sistema Único de Assistência Social -  SUAS, 

bem como da rede de proteção como um todo, mantêm uma visão conservadora da 

garantia de direitos para os adolescentes. A postura acrítica, ahistórica e não reflexiva 

da maioria dos profissionais pode ser explicada pela forma como o capital e o trabalho 

se configuraram em nossa sociedade. O produto de seu trabalho opõe-se a ele, na 

expressão de Marx (1994) “como um ser alienado, como uma força independente do 

produtor” (p.90). 

Se apanhou, foi porque mereceu… e eu não estou aqui para julgar criação dos 

filhos dos outros, mas sim para fazer o meu trabalho! (29 - Educadora Social há 

10 anos). 

  

Identifica-se nos depoimentos dos educadores sociais a respeito da violência 

doméstica contra os adolescentes, a falta de interesse por uma atuação comprometida 

com os adolescentes e suas famílias, com a efetivação dos sujeitos de direitos que são. É 

curioso pensar que, ao se fazer uma análise sócioeconômica, tanto os educadores 
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pertencem ao mesmo extrato social da maioria dos adolescentes vitimizados, quanto 

muitas das suas próprias famílias estão inseridas em situação de violência familiar. Nas 

palavras de Marx (1994), “Quanto mais o trabalhador se desgasta no trabalho tanto mais 

poderoso se torna o mundo de objetos por ele criado em face dele mesmo, tanto mais 

pobre se torna a sua vida interior, e tanto menos ele se pertence a si próprio” (p. 91). 

Observou-se nas respostas às entrevistas que os educadores sociais restringem os 

sujeitos alvo da sua atuação e os processos de trabalho com essas pessoas a explicações 

sem fundamentação histórica e social. Ao afastarem-se da problematização crítica em 

relação ao contexto social de vida dos adolescentes e suas famílias, que envolve pobreza 

marginalidade e violência, atribuem a eles características que impossibilitam a reversão 

de uma situação de violação de direitos em que estão imersos. 

 

Ah... pra essas famílias não tem mais jeito. A gente já tentou de tudo com alguns 

pais e seus filhos aqui... esses adolescentes não vão melhorar nunca... já tô 

desacreditada...  (11- Educadora há 8 anos). 

 

Com base no referencial da Psicologia Sócio-histórica, a adolescência é 

entendida como um fenômeno em construção, configurado através da dialética entre o 

indivíduo e seu meio. Surge em relação às mudanças históricas e sociais relativas, por 

exemplo, a uma nova constituição de família, relação de trabalho, vida pública/privada. 

Essa perspectiva entende que os indivíduos se constituem efetivamente, como seres 

humanos, através de relações que estabelecem com os outros. Enfatiza a 

intencionalidade dos atos humanos e entende a adolescência como uma categoria 

socialmente construída (Vygotsky, 1989). 
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 A visão de homem, de acordo com o mesmo referencial, tem um caráter 

sociohistórico, no sentido de que “o homem realiza sua mediação com o ambiente por 

meio de instrumentos, de signos - linguagem, escrita, sistema de números, etc. - que são 

criados pela sociedade ao longo do curso da história, mudando a forma social e o nível 

de seu desenvolvimento cultural” Vygotsky (1989, p.90). Assim, o homem aparece 

como produto e produtor de suas relações e é responsável por suas condições de 

existência, afastando-se de uma visão determinista e isolada da realidade. 

Da mesma forma, a família não é compreendida como a simples soma de 

indivíduos. Configura-se como um universo de relações interpessoais (Sarti, 2004), que 

“lembra uma colcha de retalhos de indivíduos de formas e texturas diferenciadas, 

costurados de modo a vincularem-se como um todo, mas sem perder as suas 

características originais” (Nascimento, 2003, p.59). Tem um papel estruturante na 

constituição dos sujeitos, pois proporciona suporte afetivo para os seus membros, 

transmite os valores, as normas e padrões sociais, contribuindo, inclusive, para a forma 

dos sujeitos se posicionarem nas relações interpessoais que virá a estabelecer (Secretaria 

Especial de Direitos Humanos, 2006b; Ferrari &Kloustutian, 2005; Sarti, 1999). 

Os preceitos condensadas no ECA visam garantir à família o cuidado e a 

proteção necessários e fundamentais, para que ela tenha condições de oferecer aos 

jovens um desenvolvimento pautado na experiência positiva da comunidade humana. 

Por outro lado, os educadores com os quais se trabalhou, tanto revelam um 

desconhecimento acerca dessas políticas, quanto uma percepção preconceituosa e 

estigamtizadora dos processos pelos quais esses adolescentes passam, como é o caso da 

violência doméstica. 
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Sei que todo adolescente é rebelde, mas o ECA faz aumentar essa rebeldia deles. 

Eles só têm direitos e nada de deveres... os meninos sabem os artigos decorados e 

utilizam esses artigos para me ameaçarem enquanto trabalho. (62 – Educadora há 

4 anos). 

 

Olhe como é engraçado... no ECA, ir à Escola é um direito, deveria ser um dever... 

aí é que eles só querem ficar na vida mansa... e os pais são acomodados, acham é 

bom quando os meninos são abrigados, porque aí qualquer coisa que acontecer, o 

abrigo se responsabiliza. (2 – Educadora há 12 anos). 

 

Já trabalho com esses meninos há muito tempo e, quando eu penso que já vi de 

tudo, aparece uma novidade. O problema é que essas famílias não dão amor aos 

filhos... ir à igreja também ajudaria... os valores estão muito distorcidos. (22- 

Educadora há 14 anos). 

 

 As representações sociais permitem que o sujeito se oriente em seu cotidiano e 

de certo modo, realize suas ações e verbalizações. Para tanto, conhecer as 

representações sociais que circundam nosso cotidiano proporciona um melhor 

entendimento da forma como o sujeito apreende e significa os processos ou fenômenos 

que ocorrem nos contextos sociais, como a violência doméstica, por exemplo. No 

enfretamento à violência, e especificamente à violência doméstica contra adolescentes, a 

identificação das representações que os educadores sociais têm de tal problemática é 

ponto essencial para entender a relação que eles têm com a violência doméstica e como 

eles vêm estruturando o seu trabalho junto a esses adolescentes 
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 Vale destacar, neste momento, que não se trata de culpabilizar os sujeitos da 

pesquisa. Busca-se, outrossim, trazer a discussão da violência doméstica contra 

adolescentes como desveladora de fatores inerentes ao processo de trabalho desses 

educadores, que têm relação direta com sua concepção de mundo e de todos os 

elementos ligados à temática em questão. 

 Nesse sentido, a psicologia sócio-histórica vem embasar não somente a 

discussão acerca da problemática da violência doméstica contra adolescente, mas 

também a análise das concepções dos educadores a respeito da temática. Levando-se em 

consideração que o perfil desses educadores (apresentado anteriormente) está 

caracterizado por condições precárias de trabalho e sócio econômicas, o que os deixa, 

muitas vezes, em um mesmo patamar de necessidade de políticas de Assistência que o 

público comumente atendido por eles, sendo as suas concepções acerca da violência 

doméstica constituídas a partir dessa realidade no qual o sujeito é posto. 

Vale ressaltar, ainda, que no trato com a violência doméstica, ao se trabalhar com 

aquilo que é determinado socialmente, torna-se presente um contexto de constante 

aprendizagem sobre a temática, no qual cada pessoa pode apreender novas informações. 

É preciso salientar que na construção das representações sociais o sujeito não faz uma 

cópia da realidade, mas sim, uma reconstrução dessa realidade, em função do seu 

conteúdo interno, elaborado historicamente. 

Durante o processo de coleta de dados evidenciou-se o desconhecimento, ou 

conhecimento superficial, que os educadores têm acerca da violência doméstica contra 

adolescentes, e em se tratando de representações que revelam o contexto em que se 

constituem, depoimentos como os seguintes revelam que as representações estão 
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arraigadas de experiências pessoais, completamente deslocadas de uma problematização 

crítica e teórica:  

A violência é quando a pessoa está em conflito... acho que ela não está bem com 

ela mesma, ela começa a jogar violência, principalmente dentro do lar. Às vezes 

violência não precisa ser só física. Às vezes, só a violência verbal também ela 

agride bastante. (03 – Educadora há 3 anos). 

 

Como dizia minha mãe, as famílias se tornam violentas porque o Cão atenta; isso 

se chama falta de Deus no coração. (26 – Educadora há 5 anos). 

 

Os pais bebem e descontam nos filhos… se não existisse álcool e drogas, esses 

meninos não estariam nessa condição. (20 – Educador há 8 anos). 

 

 Os depoimentos dos educadores sobre a problemática violência doméstica contra 

adolescentes revelam respostas fechadas para explicar causas e efeitos, isolando e 

fragmentando a problemática, ora culpando as famílias, ora responsabilizando os 

próprios adolescentes. Não se dão conta que se trata de uma questão ampla, de caráter 

sócio-histórico-cultural, multifacetada, que perpassa os mais diferentes grupos sociais.  

Um exemplo dessa limitada compreensão a respeito da violência doméstica é a 

busca por relacioná-la com fatores isolados, como é o caso de aspectos religiosos ou o 

consumo de álcool por parte dos pais, referenciado por 6,25% dos educadores 

participantes da pesquisa. Ainda que tal fator seja de risco, é importante esclarecer que, 

no contexto marcado pela violência doméstica, o uso de álcool pelo agressor é comum 

(Guille, 2004). Contudo, a recíproca não é verdadeira, ou seja, nem sempre o consumo 
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de bebida alcoólica pelos pais e/ou responsáveis implica em violência dentro do lar: o 

álcool não é uma condição necessária ou suficiente para a ocorrência da referida 

violência.  

Alguns educadores também citaram como tendo relação direta com a violência 

doméstica contra adolescentes os seguintes aspectos: falta de respeito (4,69%); colocar 

o filho para fazer o serviço de casa (1,56%); pais que descontam seus problemas nos 

filhos (1,56%); falta de recursos materiais que geram brigas do casal (1,56%); 

separação dos pais (1,56%); falta de cultura (1,56%); e vida difícil (1,56%). 

 Tendo em vista o agrupamento das formas de violência apresentado no primeiro 

capítulo do presente estudo, que tomou por referência o estudo de Azevedo e Guerra 

(2001, p. 23), temos os seguintes índices: física (26,56%); psicológica (17,19%); sexual 

(3,12%); e negligência (9,37%). Além dessas formas de violência, também foram 

referidas as seguintes práticas abusivas: espancamento, cárcere privado, estupro e falta 

de cuidados. 

Minayo (1998) aponta que qualquer reflexão teórica metodológica acerca da 

violência pressupõe o reconhecimento da complexidade, da polissemia e do seu caráter 

controvertido, o que resulta em uma multiplicidade teórica. Nesse sentido, os dados 

obtidos pela pesquisa demonstram que os educadores trabalham a questão da violência 

doméstica contra adolescentes de forma circunstancial, utilizando-se de prerrogativas do 

senso comum, refletindo na sua praxis a superficialidade com que tratam tal 

problemática. 

  



130 

 

Considerações Finais 

No esforço de discutir as concepções dos educadores sociais da rede pública de 

assistência social em Natal, acerca da violência doméstica contra adolescentes, se 

buscou compreender como se tem constituído o fazer profissional desses trabalhadores, 

assim como quais condições do seu trabalho podem influenciar diretamente nesta 

reflexão. 

No processo da pesquisa foram percebidas algumas dificuldades, e porque não 

dizer, lacunas, na literatura relacionada à problemática da violência doméstica 

específica contra adolescentes, bem como se evidenciou a escassez de discussões 

relativas à atuação dos educadores sociais inseridos nos serviços/programas 

componentes da política de Assistência Social no Brasil. 

Para realizar essa reflexão, a Psicologia Sócio-Histórica de Vygotski foi adotada 

como aporte teórico, fundamentando o processo de constituir-se por meio das interações 

sociais. Destacou-se que nas relações que o sujeito estabelece, atribui significados à ele, 

ao outro e às coisas, produzindo sentido e ressignificando. Ou seja, a essência do 

desenvolvimento cultural para Vygotski é a constituição do sujeito através do outro: ele 

é produto das relações sociais e se relaciona consigo a partir da forma com que outras 

pessoas se relacionaram com ele (Vygotski, 1986). 

Tal reflexão é enriquecida à luz da Pedagogia Problematizadora de Paulo Freire, 

que é entendida como “uma forma de ver o mundo, refletir sobre a leitura e recontá-lo, 

transformando-o pela ação consciente, ultrapassando os limites da educação enquanto 

disciplina social” (SAUPE et. al, 1998, p. 249). Assim, seus fundamentos teórico-

metodológicos buscam a essência do ser humano, suas vivências e sua forma de ver o 
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mundo para, de alguma forma, transformar a realidade onde estão inseridos, buscando 

desvendar a real complexidade e essência dos fenômenos , aquilo que, muitas vezes, não 

se identifica à primeira vista. Neste sentido, propor esta Pedagogia é acreditar que o ser 

humano pode ir além, através do seu conhecimento, experiências e vivências, podendo 

construir e transformar seu mundo. 

Além disso, parte-se do pressuposto que as representações são construídas e 

modificadas ao longo das experiências vividas, ressaltando assim, e no percurso do 

estudo, a importância que a capacitação e os momentos de reflexão acerca das 

problemáticas inerentes ao trabalho dos educadores sociais exercem. Desta forma, para 

se alcançar o objetivo geral da pesquisa, tornou-se inevitável uma aproximação com o 

mundo do trabalho desses profissionais. 

Todavia, as primeiras dificuldades de aproximação com esses sujeitos surgiram a 

partir da falta de interesse com o seu fazer profissional e com o sentimento de abandono 

que esses profissionais apresentaram. Manter viva a discussão e reflexão sobre a 

problemática em questão tornava-se uma árdua tarefa, bem como as condições de 

trabalho incomodavam o próprio momento de aplicação dos questionários, visto que as 

instituições não têm uma estrutura confortável, apresentam um restrito número de 

profissionais e estes ficam responsáveis por uma enorme carga de trabalho, sendo tal 

fato percebido diante das inúmeras interrupções pelas quais passamos no momento de 

aplicação dos questonários. 

Um outro fato a ser lembrado é que muitos profissionais estavam sendo 

transferidos e relotados em outros setores, passando-se por uma reestruturação dos 

serviços/programas, valendo destacar que se trata de componentes de uma política 
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recente, a da Assistência Social, que encontra-se em um processo de adequação às 

normas do SUAS – Sistema Único da Assistência Social.    

Assim, o método escolhido para o estudo, acredita-se ser o mais adequado para 

se comtemplar as necessidades da pesquisa, valendo ressaltar que a aproximação com a 

rede foi facilitada pelo fato de a pesquisadora ser, também, trabalhadora desta, o que, 

diante das dificuldades postas, veio a estabelecer uma maior relação de confiança com 

os sujeitos que responderam ao questionário, aflorando um sentimento de conforto e de  

familiariedade, já que, de certa forma, compartilha-se parte das mesmas dificuldades. 

Aspectos referentes às condições de trabalho nos ajudaram a entender como tem 

sido feita a reflexão sobre a violência doméstica contra adolescentes e com base nas 

conclusões a que chegamos, ressalta-se a necessidade de se planejar e discutir o fazer 

profissional e a inserção desses profissionais na Assistência Social. Nesse sentido, vale 

ressaltar a perceptível necessidade de atenção do poder público que esses profissionais 

demandam, seja por melhoria de condições de trabalho em geral, incluindo melhorias 

salariais, ou por uma qualificação continuada que proporcione esse momento de 

discussão acerca da problemática da violência doméstica e de como trabalhá-la no dia-a-

dia das instituições e das ruas. 

Tal preocupação se intensifica ao se diagnosticar que, diante da ausência de 

parâmetros básicos para atuação profissional, os educadores planejam suas ações, 

baseadas em suas concepções pessoais, relacionando-se, comumente, fatores inerentes à 

religiosidade e psicopatologia para problemáticas que são socialmente determinadas. 

Diante de tal situação, muito se falou em projeto pedagógico para o trabalho dos 

educadores. Apesar de acreditar ser um tanto utópico por se tratar de um objeto de 
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trabalho que é um produto das relações humanas socialmente determinadas, deve-se 

pontuar a dificuldade que tem um profissional que não tem clareza da sua atuação, 

sendo tais questionamentos mesclados à dificuldade que se tem de trabalhar com 

violação de direito, mediante tamanha complexidade. 

A partir do estudo, chegou-se a um diagnóstico de uma realidade que se agrava a 

cada dia, visto que a demanda para esses profissionais aumenta incessantemente, e 

pouco se discute sobre o que fazer e como fazer. Ao mesmo tempo, as representações 

acerca da violência doméstica se mostram arraigadas de características inerentes às 

histórias pessoais desses trabalhadores, relacionando tal violação de direito a fatores que 

se afastam do que é socialmente construído e se aproximam de percepções que 

estigmatizam e criminalizam os adolescentes e suas famílias, bem como, em algumas 

declarações são postas determinações construídas a partir da religiosidade, sendo tais 

representações fortalecidas pelo fato de se tratar de adolescentes pertencentes a uma 

parcela específica da sociedade.   

As declarações dos participantes da pesquisa e a observação do trabalho deles, 

nos faz concluir que as representações acerca da violência doméstica estão mais 

relacionadas ao censo comum e às suas experiências pessoais do que a uma discussão 

crítica sobre uma construção social e histórica da problemática. Assim, a partir dessas 

representações não se concebe a formatação de um fazer profissional diferente desse 

contexto, sendo tal realidade prática corroborada pela ausência de apoio técnico que 

esses profissionais têm por parte dos seus empregadores, o poder público. 

 Vale ressaltar aqui a importância dos educadores sociais para cada 

serviço/instituição visitada, se tornando essa importância visível no processo de 
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pesquisa. No entanto, é notório um desânimo que muitas vezes vem gerando o descaso 

desses educadores para com o seu público. Entretanto, não se trata de culpabilizar os 

sujeitos, mas sim de estimular a reflexão acerca dessa situação, mesmo porque eles 

também estão em situação de violação de direto, assim como os adolescentes. 

Assim, espera-se que o produto desta pesquisa venha a fomentar a discussão 

acerca do que tem sido feito no tocante ao enfrentamento da violência doméstica contra 

adolescentes, visto que, o que se percebe na realidade é que os trabalhadores precisam 

ser assistidos tanto quanto o público-alvo do trabalho destes profissionais, havendo a 

necessidade de rever tais ações desenvolvidas, para que, a partir de estigmatizações, 

banalizações e naturalizações, o público que recorre à Assistência Social não seja 

revitimizado. 
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APÊNDICE 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PPGPsi 

 

              Questionário 

 

1. Dados Pessoais: 

1.1. Idade: ______ 

1.2. Sexo:     Feminino (   )       Masculino (   ) 

1.3. Estado Civil:  Solteiro (   )    Casado (   )    Separado (   )    Divorciado (   ) 

1.4. Renda Familiar: 1 salário mínino (   ) 

                                  2 salários mínimos (   ) 

                                  3 salários mínimos (   ) 

                                  4 salários mínimos (   ) 

                                  5 salários mínimos ou mais (   ) 

1.5. Bairro onde reside: __________________________________ 

1.6. Com quem reside: 

Nome Idade Relação de parentesco 

   

   

   

   

Instituição:______________________

__________________________ 
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1.7. Escolaridade: Ensino Fundamental (   )      Segundo Grau (   ) 

                              Ensino Superior Incompleto (   )     Ensino Superior Completo (   ) 

                              Pós-graduação (   ) 

 

2. Dados profissionais 

2.1. Que atividades profissionais você desenvolveu antes de ser Educador Social? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.2. Há quanto tempo você começou a trabalhar como Educador 

Social?________________________________________________________________ 

 

 

2.3. A partir de quando você começou a atuar diretamente com adolescentes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.4. Qual foi sua forma de ingresso na rede, como Educador Social? 

Concurso Público (   )                Convite (   )        

Seleção para o cargo (   )            Indicação (    )  

Outras formas de ingresso:_________________________________________________ 
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2.5. Para o seu ingresso como Educador Social na rede, foi-lhe exigida alguma 

formação anterior? 

SIM (   )              NÃO (   ) 

Se sim, que formação foi essa? 

______________________________________________________________________ 

 

2.6. Qual era a sua escolaridade quando você ingressou na rede, como Educador Social? 

Ensino Fundamental (   )                  Segundo Grau (   ) 

Ensino Superior Incompleto (   )        Ensino Superior Completo (   ) 

Pós-graduação (   ) 

 

2.7. Que expectativas você tinha com relação ao trabalho a ser desenvolvido junto aos 

adolescentes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.8. Você sabia como era o trabalho do Educador Social na Assistência Social? 

 SIM (   )           NÃO (   ) 

 

2.9. Que atividades diárias você desenvolve com os adolescentes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.10. Você gosta dessas atividades? 

SIM (   )             NÃO (   ) 

 

2.11. Quais as maiores dificuldades que você enfrenta enquanto Educador Social? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.12. Que importância você atribui ao que você faz enquanto Educador Social? 

Sem importância (   )       Pouco importante (   ) 

Importante(   )           Muito importante (   ) 

 

2.13. Você participou de algum curso de formação após ingressar na rede, como 

Educador Social? 

 SIM (   )         NÃO (   ) 

2.14. Você participa de cursos de capacitação e reciclagem, enquanto Educador Social? 

 SIM (   )         NÃO (   ) 

Se sim, com que frequência? 

 Mensal (   )        Trimestral (   )     Bimestral (   )    Anual (   ) 

 

2.15. Você já leu o ECA? 

SIM (   )         NÃO (   ) 

Se sim, o que você acha desta Lei? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.16. Qual sua opinião a respeito dos adolescentes que você atende? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.17. Na sua opinião, qual o principal problema desses adolescentes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2.18. Você tem algum contato com a família desses adolescentes? 

SIM (   )      NÃO (   ) 

Se sim, qual sua opinião sobre elas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.19. Você tem conhecimento sobre algum caso de Violência Doméstica sofrida por 

esses adolescentes? 

 SIM (   )       NÃO (   ) 

Se sim, que violências são essas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.20. Qual a sua opinião sobre a Violência Doméstica? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

2.21. Qual a sua opinião sobre as famílias que exercem a Violência Doméstica? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.22. Na sua opinião, que trabalho deve ser desenvolvido no enfrentamento e tratamento 

da Violência Doméstica? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


