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VIOLÊNCIA, FAMÍLIA E POLÍTICAS SOCIAIS  
INTRODUÇÃO 

O presente estudo visa buscar uma reflexão sobre a questão da violência generalizada da sociedade 
brasileira, com ênfase na infância e adoslescência, a qual tem gerado diversos impactos no âmbito das 
relações sociais. Os meios de comunicação de massa tem explorado este fenômeno que manifesta-se, por 
exemplo, em atentados a escolas, porte ilegal de armas, agressões a colegas, assassinatos entre outros. 

Reacende-se hoje, entre segmentos mais conservadores, o entendendimento de que os conflitos 
envolvendo crianças e adolescentes originam-se na atual legislação, especialmente no ECA. Estes 
segmentos trazem à sociedade a discussão sobre a violência infanto-juvenil somente na sua forma 
aparente, não atentando para as origens deste tão grave problema que enfrentamos atualmente. 

Quando nos deparamos com casos de assassinatos, agressões físicas, crueldades e relatos "frios" de 
pessoas que ainda estão em formação e que têm um estatuto destinado especialmente para defender seus 
direitos (embora também regule as ações de atos infracionais), é passível que a revolta tome conta da 
sociedade. 

As pessoas de modo geral, especialmente na sociedade capitalista de consumo na qual estamos inseridos, 
tendem a buscar soluções mais imediatistas, sendo que isto tem sido uma prática muito comum nas 
instâncias governamentais brasileiras. A prática do clientelismo, do afilhadismo, do favoritismo e o caráter de 
benesse com que frequentemente os recursos públicos são repassados às comunidades carentes, são uma 
prova deste imediatismo a que nos referimos. Geralmente as pessoas buscam resolver um problema 
particular através de acordos políticos escusos, abdicando de seus direitos, não percebendo que as 
conquistas alcançadas poderiam ser maiores se fossem buscadas através de uma luta coletiva, trazendo 
benefícios para toda a comunidade e ainda assegurando o exercício pleno de sua cidadania. 

Estando assim revestidas deste cárater, nossas políticas sociais não priorizaram a questão da infância e 
adolescência e mesmo da família como núcleo primordial no qual o indivíduo recebe sua formação. 

Deparamo-nos com a violência generalizada na sociedade e ficamos a tatear no escuro, buscando 
alternativas para reverter o quadro caótico apresentado, às vezes sem sucesso algum. 

Mediante considerável período de atuação no serviço social da Prefeitura Municipal de Cristais Paulista - SP, 
cidade situada ao norte do município de Franca, nossa prática junto às famílias (na prefeitura e na creche 
local) e também junto ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, além da busca de um 
conhecimentos teórico mais aprofundado, cumulamos um arcabouço de reflexões sobre a questão da 
violência e sobre o papel social da família, das políticas sociais, dos equipamentos educacionais e da 
comunidade em geral, as quais viemos agora partilhar. 

TIPOS E ORIGEM DE VIOLÊNCIA  

A família é a instituição onde são aprendidas as práticas educativas e disciplinares condizentes com os 
padrões de sua época. É um campo vasto para a investigação sobre a questão da violência, haja visto que é 
nela que se estabelece os padrões das relações sociais. 

Trabalharemos aqui explicitando dois tipos de violência, a estrutural e a pessoal. 

Violência estrutural  é aquela que se relaciona as condições de vida da pessoa ou comunidade. Por 
exemplo miséria, má-distribuição de renda, falta de saneamento básico, emprego, ausência de lazer, 
trabalho infantil precoce entre outros. 

A Revolução Industrial gerou efeitos devastadores no seio da sociedade, pois a migração maciça do meio 
rural para o meio urbano acarretou uma série de problemas como insuficiência de saneamento, de 
educação, o aumento da prostituição, entre outros, o que culminou numa onda de violência tanto pessoal 
como estrutural, pois as pessoas que se deslocavam para os centros urbanos, na maioria das vezes não 
encontravam condições mínimas de sobrevivência. 

A ausência de políticas públicas de assitência e de apoio ao campo vieram agravar este quadro. Neste 
sentido a violência estrutural é proporcional à ausência de políticas públicas sérias, e à não-inclusão da 
pessoa como cidadã que deve ter seus direitos assegurados. 

Violência pessoal  é o ato abusivo contra outra pessoa, por exemplo: homicídios, negligência a crianças, 
estupros, violência doméstica, maus-tratos, cárcere privado, extermínios entre outros. Este tipo de violência 
pode ser cometido tanto por um indivíduo isoladamente, como por grupos. Mais adiante abordaremos o que 
alguns estudos tem apontado sobre isto. 
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Vejamos agora a questão da importância da educação familiar e formal na construção da pessoa como 
cidadã. O modelo de pedagogia mais adotado hodiernamente é autoritário, no qual a disciplina reverte-se 
em maus-tratos, castigos físicos aplicados à crianças e/ou adolescentes. É um jeito de submeter a criança 
ao universo adulto."O limite do abuso é a gravidade do dano que a prática maltratante causa no bebê, na 
criança ou no adolescente".Muitos pais ou responsáveis acabam perdendo-se nestes limites, daí vermos 
tantos atos cruéis contra menores. 

A diferença entre adultos e crianças pode produzir duas formas de violência: tratar a criança como coisa ou 
como ser humano menor, impedido de escolher, de expressar-se, de decidir. Não se reconhece a 
capacidade da criança, que é compatível com sua idade e experiência, sendo que tais diferenças não 
expressam ser melhor ou pior. 

Face a todo histórico de violência contra crianças e adolescentes vivenciados no Brasil, o ECA veio trazer 
um grande avanço na defesa dos direitos desses pequenos cidadãos. Nos artigos 18 e 70 deste e ainda no 
artigo 227 da Constituição Federal está registrado que é de responsabilidade de toda a sociedade zelar pela 
dignidade de crianças e adolescentes e também por sua segurança. 

E sobre a questão da origem da violência? O que os especialistas tem dito sobre isto? 

Para alguns especialistas, pode haver uma predisposição genética para a agressividade, contudo "não 
existe um gene que seja única e exclusivamente responsável por uma crise de cólera" (Oswaldo Frota 
Pessoa)."Os genes podem determinar a probabilidade de uma pessoa ser mais ou menos agressiva, porém 
o resto é com a vida. Alguém com alta predisposição para a violência e que vive num meio violento é claro 
que terá maiores oportunidades de agir com agressividade"(Pessoa). Assim também, uma pessoa que 
recebe uma educação "ultrapassífica" terá chances muito menores de se tornar um adulto agressivo, logo o 
ambiente e a biologia interagem. 

Pensa da mesma forma a antropóloga Carmem Cinira Macedo sobre esta interação. Ela ressalta que nos 
últimos anos houve uma tendência a tratar a violência como um fato natural, tornando-se cômodo pensar 
que bandido é bandido e portanto não deve-se investir na sua recuperação. "Os padrões de agressividade 
são dados pela cultura", "para ser aceito pelo grupo, o indivíduo tende ou a reprimir ou a exarcebar impulsos 
agressivos , sempre conforme os valores vigentes"(Macedo). 

Segundo o sociólogo Sérgio Adorno, "as pessoas sempre agirão agressivamente". Deve-se trabalhar para 
que a agressividade permaneça num nível tolerável, a fim de garantir a harmonia no meio social vivido. 

Segundo a psicólogia,"o homem é o único animal capaz de dar sentido positivo aos seus impulsos 
agressivos". Participar de competições esportivas, trabalhar com afinco, são maneiras saudáveis de externar 
a agressividade. Somente o ser humano é capaz de postergar a realização de seus impulsos imediatos, 
deixando, por exemplo, de agredir o próximo. Porém, a capacidade de postergar, quando cumulada com a 
dissimulação, acaba tornado-se na pior forma de agressividade humana, que é a vingança, por vezes 
minunciosamente planejada. 

Passemos então a abordar os fatores sociais que podem desencadear atitudes violentas, mesmo naqueles 
indivíduos aparentemente pacíficos. Para ilustrar isto trazemos alguns dados sobre a violência estrutural no 
Brasil: 

BRASIL 

Crescimento demográfico 1,38% 1991 - 1996 

Mortalidade infantil 42 por 1000 nascidos vivos 1995 

Analfabetismo 16% 1996 

SÃO PAULO 

Crescimento demográfico 2% ao ano 1991 - 1996 

Mortalidade Infantil 26 para 1000 nascidos vivos 1996 

Analfabetismo 8% 1995 

Vemos aqui que não resolvemos questões básicas, como o analfabestimo e a mortalidade infantil, sem 
contar as questões relacionadas à desnutrição e doenças como o cólera e a tuberculose, as quais ainda não 
conseguimos erradicar. 
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Em janeiro de l998 as estatísticas mostraram que cresceu o índice de violência em São Paulo. Em agosto 
estudantes iniciam uma maratona de campanhas para o desarmamento e no mesmo mês, no dia 21, em 
São Paulo é regulamentada a lei sobre porte ilegal de armas. Vender, alugar ou possuir arma sem 
autorização, deixa de ser contravenção penal e passa ser crime inafiançável, sujeito a pena de 2 a 4 anos de 
prisão. Em novembro do mesmo ano o Brasil foi campeão mundial em ocorrências com armas de fogo. 
Segundo Zuenir Ventura, tem aumentado as ocorrências de agressões entre colegas de escola. Em 
Roraima a onda de violência chegou a atingir, conforme pesquisas recentes, 76% dos estabelecimentos 
estaduais de ensino médio, em São Paulo 39% e no Rio de Janeiro 17%, apesar dos esforços de algumas 
autoridades e grupos organizados da sociedade para conter a onda de violência no país.  

Isto sinaliza que outros fatores de combate a violência devem ser considerados. Para tanto vejamos 
algumas considerações sobre o papel da família e dos equipamentos educacionais neste contexto. 

O PAPEL DA FAMÍLIA E DOS EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA . 

É extremamente relevante que se aborde no presente estudo a questão da família e dos equipamentos 
educacionais (creches, escolas, centros de convivência, abrigos, orfanatos entre outros), pois são estes os 
locais onde o indivíduo desenvolve-se como ser social. 

Primordialmente, havemos de definir nosso entendimento para os ítens: família, infância, adolescência e 
juventude: 

• Família : é a instituição formada pelo conjunto de pessoas unidas por laços sangüíneos ou não, que 
convivem sob o mesmo teto e por meio do qual consegue-se interação social;  

• Infância  : período etário compreendido entre o nascimento, em que se configuram as características 
intelectuais e emocionais do indivíduo;  

• Adolescência : é a fase de trasição entre a infância e a maturidade. Nela se completa o crescimento 
biológico e se evidenciam as diferenças da personalidade;  

• Juventude : é o período etário correspondente à transição da adolescência para a idade adulta. 
Seus limites variam segundo o estágio de desenvolvimento econômico e dos padrões culturais de 
cada sociedade.  

O núcleo familiar é onde o indivíduo dá os primeiros passos, de incalculável importância em direção à 
socialização da criança, ou seja, na transformação de um ser que ao nascer é regulado pelos instintos 
biológicos para um ser de relações, participante de uma determinada comunidade.É a família que ensina à 
criança o desempenho de seu papel sexual (masculino ou feminino) e ela será encaminhada de formas 
diferenciadas conforme o modelo cultural na qual está inserida. 

Segundo a psicologia, as crianças são para serem vistas e ouvidas. Falar com a criança é de fundamental 
importância para o desenvolvimento da linguagem, e é isto que vai influenciar mais tarde a maneira de 
pensar, o raciocínio e a capacidade de aprendizagem da mesma. Os estilos de comunicação estruturam as 
aptidões mentais das pessoas. 

Estudos têm demonstrado que os cuidados dos pais tem ligação direta com o comportamento moral das 
crianças. Em uma sociedade em que os pais são mais dedicados a freqüência de roubos é menor do que 
em uma sociedade em que os pais são mais rigorosos. Modelos educacionais mais ríspidos associam-se a 
elevadas taxas de violência pessoal. 

Pais e educadores que dão bons exemplos, que são prestativos e afetuosos, podem ensinar a criança desde 
cedo os benefícios de levar o outro em consideração. Esta atitude ajuda o indivíduo em formação a ter um 
comportamento moral saudável. Técnicas de empatia, ou seja, aquelas nas quais uma pessoa coloca-se no 
lugar da outra, costumam ser eficazes para a construção do comportamento moral, pois os indivíduos 
passam a considerar melhor o bem-estar do próximo. 

Pais que disciplinam os filhos através da agressão, geralmente induzem o desenvolvimento de estratégias 
de resolução dos problemas da mesma forma agressiva. Eles são modelos poderosos na formação e 
desenvolvimento dos filhos, com os quais estes se identificam profundamente. Adolescentes delinqüentes 
frequentemente provêem de lares onde o modelo de educação é brutal, ou onde convivem com violência 
estrutural. O castigo físico é um modelo de criação de filhos sancionado pelo meio cultural. 

Um dos aspectos essenciais na educação ideal é a confiança desenvolvida entre pais, educadores e 
crianças. "Quando seu cotidiano está submetido à intolerância, rancor, reações agressivas imprevisíveis, a 
sua capacidade de ligação é prejudicada. Estas experiências marcam a memória e a personalidade da 
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criança e aumentam a possibilidade de tornar-se um adulto agressor". Quando uma criança é educada num 
ambiente no qual ela pode expressar livremente seus medos, anseios, fracassos, sem uma cobrança rígida 
(frequentemente a fim de satisfazer uma expectativa pessoal dos pais ou educadores), ela desenvolve maior 
capacidade de lidar com seus conflitos interiores e com os seus relacionamentos interpessoais. 

A violência psicológica (desvalorização, expectativas negativa, não reconhecimento das qualidades, 
acusações infundadas ou não, etc.) retira a auto-estima do indivíduo e danifica sua subjetividade. Com isto, 
muitas crianças crescem frustadas, inseguras, com baixa-estima e com grandes dificuldades de relacionar-
se, tornando-se adultos isolados, com uma forte carga agressiva acumulada. 

Intervir nestes casos de violência gerada no seio familiar pressupõe medidas jurídicas e sociais de proteção, 
especialmente na abordagem às famílias envolvidas na questão. Geralmente estas não conseguem 
vislumbrar a essência dos fatos, justamente por estarem envoltas num modelo cultural, econômico e social 
violento, onde seus membros também receberam uma educação repressora e autoritária. 

A saída da mulher de casa para buscar colocação no mercado de trabalho ainda traz controversias no 
âmbito familiar. A cultura machista predominante provocou entraves enormes para que os homens 
pudessem compartilhar com as mulheres os novos papéis domésticos, especialmente aquele que trata da 
questão da educação da prole. Hoje sabemos que já são grandes os avanços neste sentido. Há muitos lares 
onde os homens ficam em casa e as mulheres vão trabalhar fora, ou onde mães e pais juntos são 
responsáveis pela educação dos filhos. Conciliar horários, tarefas e buscar boa qualidade de vida no tempo 
disponível é fundamental, contudo isto ainda não é uma regra geral no Brasil. Nas camadas populares 
predomina a cultura machista, na qual a mulher, além de trabalhar fora para ajudar no sustento da casa, tem 
que enfrentar a árdua tarefa de cuidar da casa e dos filhos. 

Sabemos também que o fato de a mulher dedicar-se com exclusividade à educação da prole não garante 
que o modelo de educação adotado seja o mais eficaz nos tempos atuais. É necessário uma reflexão 
aprofundada do que queremos dos nossos filhos e o que os padrões culturais nos ditam. 

É na educação que são transmitidos os conhecimentos necessários para que o indivíduo tenha condições 
de viver em sociedade. Esta se faz num longo processo pelo qual ninguém sobreviveria sem ela numa 
sociedade que transforma os meios naturais de vida e exige da pessoa comportamentos muito superiores 
dos determinados pelos instintos. 

A socialização da criança dá-se principalmente na escola e é na própria disposição da sala de aula que ela 
vê o modelo da sociedade na qual vai crescer. O professor é o modelo de autoridade que está encarregado 
de fazer cumprir as regras. Entre os próprios alunos, o aparecimentos de líderes e sua hierarquização no 
grupo anula a igualdade de condições entre eles. 

Analizando sociologicamente a questão da educação formal, é sabido que os sistemas educacionais podem 
construir ou destruir um sistema de poder, conforme a ideologia vigente. 

No Brasil geralmente os métodos educacionais adotados até então tiveram como preocupação primordial 
atender uma demanda do sistema capitalista. Freqüentemnte as escolas não ensinam o aluno a pensar , a 
serem críticos, mas apenas reproduzir um modelo imposto, sem questionamentos, sob a supervisão da 
autoridade máxima constitída na sala de aula que é o professor. Este reveste-se de um modelo autoritário, 
no qual detém o saber e os alunos, contrapostos, tem a missão apenas de receber o que está sendo 
apresentado. Mudar o modelo educacional é uma tarefa difícil, árdua, mas que traz enorme gratificação para 
quem intenta buscá-la.  

Paulo Freire, um dos maiores educadores brasileiros que convivemos mostra-nos que é possível educar 
para a liberdade, para a paz, a fim de vislumbrar um novo horizonte no qual o homem torna-se construtor de 
sua própria história. 

O sistema educacional e a pobreza podem afastar a criança da escola, lançando-a prematuramente sem 
qualificação no mercado de trabalho aumentando com isto o contigente de desempregados e 
subempregados no país. Em alguns casos, a falta de escolarização abre para os jovens o caminho para o 
crime. Porém retomar valores outrora esquecidos, mudar a ideologia vigente e desenvolver ações concretas 
podem ajudar a nossa sociedade melhorar este cenário. 

CONCULSÕES FINAIS 

A questão da violência cometida contra e pela criança e/ou adolescente é muito complexa e envolve 
inúmeros fatores que não poderíamos esgotar neste pequeno ensaio. Apenas ousamos trazer algumas 
reflexões cotidianas para não cairmos no praticismo desenfreado, que não contribui em nada para a 
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melhoria das condições de vida das comunidades. Ao contrário, perpetuam a hegemonia da classe 
dominante sobre a classe dominada. 

A explosão deste fenômeno o qual nos deparamos é reflexo de uma sociedade doente, com famílias que 
não conseguem estrutura-se emocional e economicamente e com políticas medíocres, respaldadas pelo 
nepotismo e assistencialismo. 

O modelo de estrutura familiar no qual a mulher era a principal responsável pela educação dos filhos pôde 
ser mantido até o início da revolução industrial. A entrada maciça destas mulheres no mercado de trabalho, 
toda esta revolução tecnológica que presenciamos e a conquista feminina dos espaços considerados outrora 
masculinos, levam-nos a buscar novos parâmetros para a vida em sociedade. 

Não basta então nos acomodarmos e pensarmos que simplesmente a retomada ao sistema anterior poderá 
reolver nossos problemas com a violência. Vivemos um processo evolutivo e inevitável que não nos permite 
voltar no tempo, mesmo porque, o modelo anterior mostra-nos hoje que também não acertamos no 
passado. É necessário desenvolvermos laços de afeto, companheirismo, compreensão e muita 
comunicação para que nossos filhos possam crescer e tornarem-se adultos saudáveis, prontos a viver em 
sociedade. Há de ser repensada a pedagogia adotada e nisto vemos que os equipamentos educacionais 
tem papel fundamental. É necessário ver o aluno como uma pessoa em formação que precisa ser 
respeitada, ter seus direitos e deveres garantidos e ainda que não seja expulso da escola, mas que seja 
trazido para uma realidade boa e saudável. 

Ao Estado, representado em suas diversas esferas, cabe desenvolver ações sérias na área da educação, 
como investimento na qualificação do professorado e apoio para permanência das crianças na escola, na 
área da assistência social com programas e projetos de enfrentamento à pobreza, geração de renda, 
inserção dos excluídos aos recursos sociais da comunidade e apoio às famílias que dele necessitarem. Com 
relação as políticas públicas em geral é necessário que visem assegurar os direitos sociais de toda 
sociedade com programas de curto, médio e longo prazo. Para tal, é preciso mostrar compromisso e nova 
postura política e ideológica e não esta atual, neoliberal que tem sido adotada no país. Um relato do ex-
ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 1996, Almir Pazzianotto Pinto , clarifica sobre a atuação do 
Estado brasileiro de hoje com relação às políticas de trabalho para adolescentes: 

"...o Estado jamais manifestou interesse com estes problemas de forma permanente. Registro afinal, que os 
adolescente afastados do trabalho que lhes foi possível em virtude da ação fiscalizadora, não se deslocam 
para emprego de qualidade superior, obtendo registro em carteira e vendo cumpridas as minúncias da lei. 
Pelo contrário, de maneira geral regridem para atividades tipicamente marginais, passando a conhecer 
unicamente a violência das ruas e da polícia". 

(Síntese Trabalhista, ano VII no.79, janeiro de 1996 - Abandonados e Carentes) 

Para finalizarmos, acreditamos que governo e sociedade civil precisam estar conscientes destas questões e 
juntos trabalharem para a paz. Neste cenário o profissional de serviço social , educadores, médicos, 
pedagogos, advogados e tantos outros profissionais podem dar sua contribuição para a construção de uma 
nova sociedade. 

Andreia Célia da Silva 
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