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Resumo:  Este  trabalho  versa  sobre  a  potencialidade  das  atividades  lúdicas  no  desenvolvimento 
afetivo  e  cognitivo  da  criança.  É  um  trabalho  fundamentalmente  teórico  qual  nos  reportamos 
principalmente às contribuições de  Gerda Verden-Zoller e Humberto Maturana especificamente na 
obra  Amar e Brincar: Fundamentos Esquecidos do Humano.  A partir de uma breve referencia aos 
modelos de Cultura Patriarcal e Cultura Matrística, propostos por Gerda Verden-Zoller e Humberto 
Maturana, intentamos  contextualizar  a  brincadeira  como  uma potencialidade  a  ser  explorada  no 
desenvolvimento emocional de crianças.  

Introdução

Provavelmente  lembramos  bem de  experiências  que  marcaram  nossa  infância  enquanto 
brincávamos  na  rua,  nos  parques  ou  em  casa  com  os  amigos,  amigas,  pais  ou  responsáveis. 
Particularmente lembro-me quando meu pai me levava com minhas irmãs em um parquinho próximo 
a nossa casa e num clube nos dias de sol para darmos alguns mergulhos na piscina. 

Este trabalho se propõe a refletir sobre este tipo de atividade. Sabe-se hoje, que a Doutrina 
da Proteção Integral elege a promoção da criança e do adolescente como uma das suas colunas 
principais. Esta promoção é fundamentada na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes e 
tem  por  finalidade  oferecer  condições  para  o  real  desenvolvimento  das  capacidades  afetivas, 
cognitivas, sociais, culturais e a ainda o desenvolvimento da capacidade psicomotora.

Nos propomos aqui,  dialogar  com dois  autores que nos seus escritos deixam evidente  a 
preocupação para com as emoções num contexto de significado relacional. Gerda Verden-Zoller e 
Humberto  Maturana a  partir  da obra  Amar  e  Brincar:  Fundamentos Esquecidos  do Humano  nos 
convidam a refletir sobre dois modelos culturais diversos que possivelmente serão referencia para 
vida afetiva das crianças:  a cultura patriarcal  e a cultura matrística. Faremos também uma breve 
alusão  ao  trabalho  de  Norbert  Elias  que  também  em  sua  teoria  das  emoções  faz  menção  a 
importância do significado que os sujeitos dão as relações afetivas na perspectiva da sociogênese e 
psicogênese.

Diante da exposição dos modelos culturais colocados por Gerda Verden-Zoller e Humberto 
Maturana, e ainda diante das perspectivas de sociogênese e psicogênese levantadas por Norbert 
Elias,  intentamos  por  fim  pensar  sobre  a  ludicidade  como  possibilidade  para  o  desenvolvimento 
afetivo e cognitivo da criança.         
    
Desenvolvimento

Gallahue considera que são três as áreas do comportamento humano que no decorrer da 
vida vão sendo desenvolvidas: A área psicomotora (comportamento motor, estrutura física e função 
neuromuscular), a área cognitiva (envolvendo a inteligência) e a área afetiva (envolvendo sentimentos 
e emoções). É fato que estas três áreas estão intimamente correlacionadas. Cada uma destas áreas, 
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além disso, repercutem e são expressões de três fatores de influência que podemos chamar de tripé 
do desenvolvimento: fatores da tarefa, fatores biológicos e os fatores do ambiente.

É diante desta complexa situação que o desenvolvimento da criança acontece. Claro que 
ainda não temos capacidade para desvendar todas estas configurações interdependentes, para usar 
a expressão de Elias. Mas cientes destas dimensões é necessário um esforço para com a máxima 
síntese no trabalho com crianças. 

A tentativa de Gerda Verden-Zoller e Humberto Maturana qual já  nos referimos em outro 
trabalho  (BARRETO;  BARROS;  OLIVEIRA JUNIOR;  2010)  é  a  construção  relacional  de  laços 
emocionais que permitam estabelecer uma relação de confiança da criança para com o mundo em 
que  está  envolvida.  Esta  relação  ganha significado  principalmente  na  infância  com as  primeiras 
relações afetivas que acontecem no seu espaço relacional, ou seja, com os responsáveis por ela e o 
mundo que a rodeia.

Verden-Zoller e Maturana declaram que é através da linguagem que todo este significativo 
processo acontece. A linguagem aqui é tratada numa acepção mais geral, como toda relação de troca 
do sujeito com o mundo e do mundo com o sujeito, ou seja, a constituição estabelecida nas trocas 
naturais, sociais, culturais e pessoais dos sujeitos no mundo (Verden-Zoller e Maturana 2004).

Historicamente  Verden-Zoller  e  Maturana  vão  dizer  (não  de  maneira  restrita)  que  estas 
relações acontecem de duas formas: uma fundamentada na cultura patriarcal e outra fundamentada 
na cultura matrística. A cultura patriarcal, segundo os autores, tem raízes européias e tem como mote 
a  valorização  da  guerra,  da  competição,  da  luta,  das  hierarquias,  da  autoridade,  do  poder,  da 
procriação, do crescimento, da apropriação de recursos e a justificação racional do controle e da 
dominação dos outros por  meio  da apropriação da verdade ((Verden-Zoller e Maturana 2004).  A 
cultura matrística, por outro lado, se fundamenta na cooperação, no respeito mutuo e na ausência da 
dinâmica emocional da apropriação (Verden-Zoller e Maturana 2004).

Recorrendo a estes dois modelos Verden-Zoller e Maturana afirmam que nas primeiras fases 
da vida predominam as características da cultura matrística, ou seja, as primeiras fases da vida são 
fundamentadas no que eles chamam de biologia do amor quais as relações que a criança estabelece 
com o mundo se fundamenta na confiança e coexistência como valores legítimos. A concepção de 
vida diverge na medida em que a criança entra no período posterior a infância. O período posterior da 
infância normalmente é um período de disciplina emocional que quebra parte da relação estabelecida 
pelo modelo matrístico com o mundo. Verden-Zoller e Maturana frisam que na cultura patriarcal a 
infância  é  seguida  do  enfrentamento  de  situações  de  controle  e  de  um “continuo  esforço  para 
aprovação” (Verden-Zoller e Maturana 2004).

   Entendemos  que  Norbert  Elias  faz  considerações  semelhantes  no  que  se  refere  as 
configurações emocionais como elementos centrais na dinâmica de constituição dos indivíduos e da 
sociedade. A sociogênese e a psicogênese nada mais são do que conceitos que expressam o caráter 
intrínseco entre as relações estabelecidas na sociedade e nos próprios sujeitos. Estas relações são 
fruto de ações construídas num processo que Elias chama de processo civilizador. Há uma gama 
incontável de abordagens que podemos fazer diante das diversas instituições que fomentam este 
processo, e ainda mais, de como os sujeitos estão envolvidos nesta construção. Nos limites deste 
trabalho interessa que todo este contexto de configurações sociais do processo civilizador é mediado 
pelas emoções. O processo civilizador acontece nas configurações fundamentadas no controle das 
emoções e sua relação direta com o descontrole das emoções (BRANDÃO 2003). 

Não cabe aqui explorar como a sociogênese e a psicogênese de Elias são construídas por 
significados que os sujeitos dão as ações dos indivíduos em sociedade ou mesmo as ações da 
sociedade sobre  os  indivíduos.  O que  nos  mobiliza  aqui  é  o  modo  de  como  as  crianças  estão 
suscetíveis a estas ações que estão diretamente associadas a sensibilidade infantil. Para Elias, estes 
processos  civilizadores  vem  sendo  construídos  ao  longo  do  tempo  social  e  psíquico. 
Semelhantemente a Verden-Zoller e Maturana, Elias tem as emoções como objeto imprescindível na 
análise  das  configurações  sociais  e  dos  próprios  sujeitos.  Nas  crianças  de  modo  especial 
entendemos que a incidência de emoções e o próprio emocional infantil podem ser prejudicados em 
decorrência de seu espaço relacional. Neste sentido, veremos agora que o brincar matrístico, e o 
efeito  emocional  produzido por  ele  na criança,  é potencialmente uma iniciativa  na contramão do 



desgaste emocional produzido pelas restrições do processos civilizadores e as restrições produzidas 
inconscientemente na subjetividade dos sujeitos na dimensão da psicogênese.

Verden-Zoller pensa que “o brincar” e a retomada da “consciência de si e do outro” devem ser 
o projeto pedagógico infantil.  Para Verden-Zoller as possíveis relações estabelecidas na dinâmica 
lúdica do brincar podem ser para a criança um indicativo de segurança para com um mundo inseguro 
quais serão confrontadas em outras fases da vida. As experiências lúdicas recheadas pelas trocas de 
olhares, sons e toques significam um contexto de confiança mutua, auto-respeito e auto-aceitação. 
Estas emoções se reproduzidas em outras fases da vida serão fonte de inspiração para viver bem 
(Verden-Zoller 2004). Brincar é amar e o brincar matrístico não é apenas uma das responsabilidades 
colocada aos pais, aos responsáveis e aos profissionais que trabalham com as crianças, o brincar 
matrístico é um emocionar fundamentado na confiança mutua entre crianças e o mundo que a cerca e 
ainda  fundamentado  nas  relações  que  as  crianças  estabelecem  para  com  o  próprio  mundo 
psicossocial. Já dissemos sobre este olhar para o brincar em outro lugar:

O que qualifica a brincadeira na perspectiva matrística é o simples 
ato de brincar. Se fizermos isso como obrigação, ou mesmo sem a 
inocência do presente, não podemos estabelecer como fundamento 
de nossas atividades a confiança, característica fundamental para o 
desenvolvimento  de  uma  consciência  livre  (BARRETO;  BARROS; 
OLIVEIRA JUNIOR; 2010). 

Ainda na perspectiva de Verden-Zoller, a criança quando imersa nesta experiência adquire 
sua consciência social e sua autoconsciência sendo estimulada física, emocional e intelectualmente 
de modo autêntico (Verden-Zoller 2004 pág. 228-229). Acreditamos que se estamos interessados no 
desenvolvimento das crianças temos que pensar na maneira que tratamos elas,  não apenas nas 
situações serias da vida de controle e desgaste emocional elevado, mas naquelas que não são tão 
serias assim e que potencialmente podem ser muito mais significativas emocionalmente. 

Considerações finais

Sempre  lembramos  com  Marcellino  (2002)  que  há  um  “furto  do  lúdico”  infantil.  Já  se 
considera hoje que o brincar e as atividades lúdicas são direitos sociais, mas a efetividade deste 
direito que é questionada. Aos nossos olhos esta questão é ainda mais profunda, visto que pouco se 
sabe da potencialidade das brincadeiras e das atividades lúdicas.  Nossa tentativa nestas breves 
linhas foi evidenciar o significado complexo do brincar qual ainda não vemos expressão merecida no 
dialogo acadêmico.           
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Introdução

A ideia deste projeto de pesquisa se deu a partir do envolvimento junto á coordenação da 1ª 

Semana de Enfrentamento á violência Contra a Criança e o Adolescente, evento que ocorreu no ano 

de 2010. O contato com o assunto originou esta produção junto á área de pesquisa, no campo do 

jornalismo científico. A ideia superficialmente estava ligada a infância mais ainda não havia um ponto 

a ser discutido em específico. Então, durante a apresentação do até então coordenador da Ciranda, 

Edson Macaline junto com a Professora Doutora Cíntia Xavier na semana, a discussão sobre o efeito 

das mídias no combate á violência e os direitos da criança e do adolescente dentro das mesmas, 

delimitou o tema e a partir de então, estruturou-se a pesquisa nos meses que seguiram.

Esta pesquisa teve início em agosto de 2010 com a coleta mensal de dois dos principais 

jornais da cidade, o Diário dos Campos e Jornal da Manhã, o que teve seu fim em dezembro do 

mesmo ano. Foram coletadas matérias diárias dos meses de fevereiro á junho, todas relacionadas à 

criança e ao adolescente, com temáticas variadas, sendo encontradas, em sua maioria, nas editorias 

de Cidade e Policial, excluindo matérias com o cunho publicitário, que envolviam projetos promovidos 

pelo  jornal  ou  alguma empresa,  que  estivessem relacionadas ao público  infanto-juvenil.  A coleta 

procurou obter dados de toda a semana, inclusive cadernos especiais de domingo, observando se as 

notícias continham palavras como criança e adolescente, qual o contexto da história em que estavam 

inseridos e  se a princípio  poderia  haver  um rompimento com as normas éticas do jornalismo já 

conhecidas pelo pesquisador devido a prática do mesmo durante as aulas de Ética do Jornalismo e 

procurando também o parecer  do orientador,  trazendo exemplos a serem discutidos.  Não há um 

numero  exato  de  notícias  apuradas  pois   isso  será  efetuado  na  elaboração  dos  quadros 

comparativos, previstos para serem feitos nos meses de maio e junho de 2011.

Objetivos

Este trabalho tem por intuito identificar a criança e o adolescente nos dois periódicos da 

cidade de Ponta Grossa e em qual contexto essa criança está inserido dentro da notícia. Outro ponto 

importante é a reflexão sobre a influencia da mídia nesses casos e se á uma valoração negativa 

sobre a personagem de menor idade no contexto dos textos jornalísticos pesquisados e se 

desrespeita aos direitos da criança e adolescente, previstos no ECA.

Metodologia

O método quantitativo foi o escolhido para ser aplicado sobre o objeto de estudo em questão, 

verificando aspectos pontuais como o textos, palavras que foram utilizadas para apontar o menor, 

sujeito da notícia, e a construção do texto e sua narrativa. O tempo de pesquisa foi estruturado em 

etapas: 
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1) Coleta e identificação da notícia nos jornais Diário dos Campos e Jornal da Manhã;

2) Leitura sobre o texto jornalístico, definição de notícia, processos de construção da notícia, 

sobre o ethos jornalístico e estruturação de textos dentro do âmbito do Jornalismo;

3) Leitura ampla de textos sobre o menor, sua identificação e papel dentro da sociedade 

brasileira desde a colonização, leis que o protegem, referentes o código de ética do 

jornalismo e do ECA;

4) Estruturação de um quadro comparativo entre os dois jornais com quantidade de matérias 

coletadas de cada uma, classificação dos textos sobre o aspecto do jornalismo, como se deu 

a construção do mesmo ( seguiu com estruturação de perguntas – Quem?, O que?, 

Quando?, Onde? Por quê? Como? - e quais destas explorou mais, tanto em tamanho como o 

vocábulo empregado).

5) Apresentar as conclusões sobre as duas mídias impressas da cidade, referente a temática 

Criança e Adolescente, se ambos estão fornecendo assuntos relacionados para a discussão 

na sociedade local, pautando a temática e construindo um círculo de proteção e respeito ao 

menor de Ponta Grossa.

Resultados

Ainda não se obteve dados concisos na pesquisa sobre o numero de matérias coletadas, já que o 

referido dado estará contido dentro de quadros comparativos, junto com a conclusão do projeto. Até 

então, a observação nos leva a acreditar que na maioria das matérias relacionadas á criança, está 

dentro  dos  parâmetros  impostos  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Mas,  os  referidos 

assuntos são, em sua maioria, de cunho econômico, como a volta ás aulas, compra dos ovos de 

páscoa, presentes para o dia das mães, a viagem nas férias escolares, quando não está dentro da 

editoria policial.  Outra observação já formulada é que a criança,  como ser que merece proteção, 

aparece – em um número ainda não catalogado de notícias – envolvida em tragédias naturais ou 

acidentes,  como  enchentes  e  desmoronamentos.  Já  o  menor  adolescente  consegue  ganhar  um 

destaque maior dentro das matérias nas editorias de assuntos policiais. O menor adolescente até 

então não têm o nome citado em matérias que podem denigrir  a sua imagem, ou prejudicar sua 

convivência social, assim como as crianças que apareciam nesta editoria, eram vítimas de acidentes 

naturais. Entretanto, um número ainda não definido de notícias foi classificado como valorativo de 

âmbito negativo para a imagem do menor envolvido, estando desacordo com o ECA, que prevê o 

direito ao respeito e a dignidade ao menor e sua família, o que não foi cumprido efetivamente pelos 

dois  jornais  durante  todo  o  período  coletado,  com pré-julgamentos  em informações  de  contexto 

criminoso, já que, não raras ás vezes, matérias com o títulos de cunho ofensivo como “Matei e não 

me arrependo”, envolvendo jovens em situação de risco eram tratadas dentro do código de proteção 

a infância, mas sem a devida humanização dos fatos.

Conclusão

Após esse período, no mês de maio iremos para a etapa da estruturação da pesquisa dentro 

dos pareceres do projeto, formulando quadros comparativos e elaborando as conclusões do mesmo, 



para posteriormente apresenta-lo á comunidade. Não foi possível efetuar a coleta de em 100% dos 

dados,  pois  houve  a  falta  de  alguns  periódicos,  entretanto,  isso  não  compromete  a  coleta  da 

pesquisa, pois esta desde o início foi decidida como qualitativa. A ausência de tato de jornalistas, seja 

por  pressão  do  tempo  ou  por  linha  editorial,  afeta  á  informação,  não  somente  nos  assuntos 

envolvendo a criança e o adolescente, mas de outras áreas. Isso leva a uma falibilidade do poder da 

informação como produto instigador das discussões sociais. A meta do bom jornalismo é produzir 

conteúdos que sejam atrativos á sociedade, mas que não escondam ás mazelas em que está vive, 

principalmente temas relacionados á seus pequenos cidadãos. O combate á práticas ilegais contra 

crianças e adolescente tem a oportunidade de ganhar força na sociedade com a presença dos meios 

de  comunicação.  Cabe  agora,  ao  jornalista  entender  seu  papel  mediante  á  fatos  noticiáveis 

relacionados ao menor e cumprir com dignidade sua tarefa social de informar combatendo ao tipo da 

prática grotesca e valorativa desde redação até a publicação da matéria.
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                  A PROFISSIONALIZAÇÃO DO TRABALHO DOS MENORES DE 18 ANOS

                                          EM UM ÂMBITO SOCIOJURÍDICO

*AMARAL, Sílvia Haas

Resumo:  O  artigo  trata  da  questão  da  profissionalização  do  trabalho  do  adolescente  como uma forma de 
educação e desenvolvimento. A criança e o adolescente viveram em situação de risco desde os períodos da 
escravidão. Ainda em pleno século XXI  há muitas crianças e adolescentes privados de amparo educacional. As 
crianças e adolescentes oriundas de famílias com dificuldades financeiras são muito vulneráveis à exploração de 
seu trabalho, muitas vezes caracterizado pelo trabalho informal. Há uma absurda diferença entre aqueles que 
têm acesso a uma era digital avançadíssima e aqueles que sequer têm um pão para comer. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente classifica como criança aquela de até 12 anos de idade incompletos e adolescente 
aquele de 12 a 18 anos incompletos.O trabalho profissionalizante garante ao adolescente facilidade de acesso 
ao mercado de trabalho e evita a prática de atos infracionais. A educação de crianças e adolescentes se inicia no 
círculo familiar. A família e a sociedade em geral têm o dever de aseegurar seus direitos.A Consolidação das Leis 
do Trabalho veda o trabalho dos adolescentes em locais que afetem seu desenvolvimento moral e físico, já que 
encontram-se em condição peculiar de desenvolvimento. Qualquer dano pode prejudicar seu desenvolvimento.O 
perfil  dos adolescentes que cometem ato infracional  é oriundo de famílias desestruturadas. A educação e a 
profissionalização são formas de retirar adolescentes dos perigos das ruas.

Palavras-chave: Adolescente, profissionalização, direitos.

Introdução

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como tantas outras áreas do direito, necessita 

de adaptação ao tempo em que se vive.

A criança e o adolescente sofreram diversos tipos de tratamentos durante a História, sendo 

que muitas vezes foram tratados como uma minoria excluída e com dificuldades.

O presente artigo trata da profissionalização do trabalho estabelecido no Estatuto da Criança 

e do Adolescente como uma forma de se garantir aos menores de 18 anos, a proteção para que seu 

crescimento seja eivado de dignidade, tanto no aspecto físico quanto moral.

Mesmo  com  o  Estado  tomando  iniciativas  assecuratórias  dos  direitos  da  criança  e  do 

adolescente,  deve-se observar  que os cuidados com essas pessoas em condições peculiares de 

desenvolvimento jamais devem ser esgotadas.

O método a ser utilizado será o hermenêutico, e a temporalidade de trabalho será desde o 

período da escravidão até o período contemporâneo.

1 A condição de crianças e adolescentes

O ECA diferenciou em seu artigo 2° as crianças como aquelas de até 12 anos de idade 

incompletos, e os adolescentes aqueles de 12 anos a 18 anos incompletos. 



Tratam-se de pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, como menciona o próprio 

Código,  e lançá-las em um trabalho em condições semelhantes a de um adulto  não seria  nada 

razoável.

Sendo assim, o ECA, em seu Capítulo V, menciona a vedação ao trabalho aos menores de 

14 anos, exceto na condição de aprendiz. E pontua acerca da proteção ao trabalho de adolescentes, 

com princípios a nortear essa questão.

A história das crianças e adolescentes é decorrente de situações de risco desde o período da 

escravidão, como menciona André Karst Kaminski2:

Criadas pelas leis novas categorias de crianças: os  menores criminosos, que deveriam 
ser  recolhidos,  e  os  riobrancos,  que  rejeitados  pelo  proprietário,  ficavam  a  cargo  do 
Governo; a esses, somavam-se os demais casos de menores órfãos e abandonados. Fez-
se necessária a criação de instituições de acolhimento, como as casas de correção, os 
orfanatos e os abrigos. O fim da escravidão e a sua substituição pelo trabalho assalariado; 
a  entrada  massiva  de  imigrantes  europeus,  muitos  vitimados  pela  febre  amarela;  o 
crescimento desorganizado das cidades e urbanização sem infra-estrutura da rede pública, 
com  o  conseqüente  assolamento  de  doenças,  matando  ou  incapacitando  milhares  de 
pessoas – isso só fez engrossar essa lista de crianças necessitadas. É o início do nosso 
quadro ainda atual das crianças deixadas pelas ruas ou nas portas das casas.

Ainda  em  pleno  século  XXI  com  uma  realidade  brasileira  de  crianças  e  adolescente 

desamparados, sem amparo educacional, muitos sem sequer um ambiente digno para morarem, é 

que se nota a problemática ainda da educação de um jovem, e ainda, de sua iniciação ao mercado de 

trabalho,  hoje  ainda  tão  preconceituoso  com aqueles  que  não  possuem experiência,  e  portanto, 

excluidor das massas carentes de preparação.

Alice Monteiro de Barros3, doutrinadora em Direito do Trabalho, posiciona-se no sentido de 

que  a  dificuldade  econômica  das  famílias  tem  sido  a  causadora  da  exploração  pelos  menores. 

Pensamento este que faz total sentido, pois a migração das crianças e adolescentes ao trabalho 

informal liga-se aos problemas financeiros que muitas famílias se encontram.

A discrepância que se tem com as crianças e adolescentes de classe média alta é notável, 

sendo isso a problemática da má distribuição de renda do Estado, pois enquanto alguns têm acesso a 

uma era digital avançadíssima, outros sequer encontram um pão para comerem em suas mesas de 

suas humildes casas.

2* Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) – 2008. Especialista em Direito 
Aplicado pela Escola da Magistratura do Paraná (EMAPAR) – 2009. Integrante do Grupo de Estudos e Projeto 
de Pesquisa “Direito e Justiça no pensamento de Hannah Arendt” – Universidade Estadual de Ponta 
Grossa – Ponta Grossa – PR (2011).
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33  BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 4. Ed. São Paulo: LTR, 2008, p. 540.



2 O Trabalho Profissionalizante como forma de proteção

O Trabalho Profissionalizante, como uma forma de aprendizagem ao adolescente, é eficaz 

para o enquadramento do jovem ao mercado de trabalho, e logicamente, uma forma de se evitar a 

entrada desses adolescentes nos atos infracionais. 

O Procurador de Justiça de São Paulo, Paulo Afonso Garrido de Paula4, é claro ao afirmar 

sobre a educação e desenvolvimento das crianças e adolescentes:

Criar é também educar, de sorte que o primeiro seria um dever genérico do qual o segundo 
seria uma de suas espécies. Educar, por outro lado, em sentido amplo, no propósito de 
transmitir  e  possibilitar  conhecimentos,  despertando  valores  e  habilitando  o  filho  para 
enfrentar  os  desafios  do  cotidiano.  A  educação,  neste  sentido,  viabilizaria  o 
desenvolvimento mental, moral, espiritual e social da criança e do adolescente.

O sistema educacional do país relaciona-se diretamente com a socialização de crianças e 

adolescentes,  sendo  que  a  educação  inicia-se  dentro  do  círculo  familiar.  E  os  trabalhos 

profissionalizantes,  regidos  legalmente,  colaboram  e  muito  no  desenvolvimento  destas  pessoas 

elencadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Como o Princípio da Absoluta Prioridade da criança e do adolescente, elencado no artigo 4° 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, que menciona que a família, a comunidade e a sociedade 

em geral têm o dever de garantir prioridade à efetivação dos direitos dessas pessoas em condição 

peculiar de desenvolvimento. 

A Consolidação das Leis do Trabalho5 (CLT) regula acerca dos contratos de aprendizagem, 

que trata sobre a condição de aprendiz, que é aquele adolescente que pode trabalhar, sendo que 

deverá ter mais de 14 anos, e seu ofício deverá ter cunho educativo.

A CLT6 também não foi omissa em afirmar que os adolescentes não poderão trabalhar em 

locais que possam afetar seu desenvolvimento moral e físico. De todo o sentido, já que o adolescente 

ainda encontra-se em formação, e qualquer dano em sua fase de desenvoltura pode prejudicar seu 

futuro, em muitos aspectos. A proteção que se dá a esses menores de 18 anos interliga-se à ideia de 

que  são  pessoas  em  uma  condição  peculiar  de  desenvolvimento,  merecendo  um  tratamento 

diferenciado.

O  chamado  ato  infracional  geralmente  é  oriundo  dos  jovens  de  classe  média  baixa,  de 

famílias desestruturadas e sem apoio educacional. Neste foco é que se nota a importância de uma 

44  PAULA,  Paulo  Afonso  Garrido  de.  Educação,  Direito  e  Cidadania.  São  Paulo.  Disponível  em  <http:// 
www.abmp.org.br >. Acesso em 28 de abril de 2011.

55  Artigo 428 da Consolidação das Leis doTrabalho (Decreto-Lei n. 5.452 de1° de maio de 1943).

66  Artigo 424 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452 de1° de maio de 1943): “É dever dos 
responsáveis  legais  de  menores,  pais,  mães,  ou  tutores,  afastá-los  de  empregos  que  diminuam 
consideravelmente o seu tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição 
física, ou prejudiquem a sua educação moral.”



educação que molde o adolescente a uma profissão digna para o futuro, o que também é muito 

interessante  para  todo  o  englobamento  da  sociedade,  já  que  o  ensino  e  a  profissionalização 

certamente são causadoras da retirada desses adolescentes das drogas, da prostituição, dos atos 

infracionais, enfim, dos perigos da vida nas ruas.

Considerações Finais

As crianças e adolescentes caracterizam-se como o futuro de uma nação.

Ignorar sua existência é certamente não ter preocupação com o futuro do país.

Através desta análise, conclui-se que crianças e adolescentes têm o direito de uma educação 

digna, e mais, de uma garantia de aprendizado profissionalizante de uma profissão.

A sociedade deve  manifestar-se no sentido de estar  sempre  alerta,  em uma fiscalização 

contínua em torno do trabalho dos adolescentes aprendizes, para que sempre consiga se evitar um 

crime mais perigoso.

Se todos os fatores da sociedade, como o Estado, os cidadãos comuns se engajarem no 

tocante  à  proteção  ao  trabalho  destes  adolescentes,  certamente  se  viabilizará  uma  verdadeira 

oportunidade a esses jovens aprendizes.

Afastar-se do problema dos menores de 18 anos que se encontram desprotegidos perante as 

ruas do Brasil, é certamente ignorar os problemas que assolam e que, se não evitados, continuarão 

desenhando a história do país.
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UM OLHAR SOBRE A QUESTÃO DO TRABALHO INFANTIL NO TRÁFICO DE DROGAS A 

PARTIR DOS JORNAIS LOCAIS DA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR

BARBOSA, Luana Deczka 

SILVA, Lenir Aparecida Mainardes da

RESUMO

Este artigo tem por objetivo apresentar parte da análise realizada na pesquisa de iniciação científica 
“O Trabalho Infanto-Juvenil  no Tráfico de Drogas:  desvelando a realidade do município de Ponta 
Grossa  -  PR”.  Esta  pesquisa  estuda  o  tráfico  de  drogas  enquanto  uma  das  Piores  Formas  de 
Trabalho Infantil, nomenclatura desenvolvida pela Organização Internacional do Trabalho que define e 
proíbe o trabalho de pessoas menores de 18 anos em atividades consideradas perigosas, penosas ou 
insalubres. Um dos objetivos traçados nesta pesquisa, foi o de identificar como as matérias de jornais 
locais apresentam a realidade de crianças e adolescentes envolvidos no tráfico de drogas. Para isso, 
estamos aplicando a metodologia de análise  de conteúdo no material  levantado a partir  de uma 
amostragem do período de agosto de 2009 a março de 2010, nos jornais de maior circulação da 
cidade  de  Ponta  Grossa:  o  Jornal  da  Manhã  e  o  Diário  dos  Campos.  Uma  das  categorias  já 
levantadas nesta análise foi: Atividade Desenvolvida pelo Adolescente no Processo de Trabalho no 
Tráfico de Drogas, e é esta categoria analisada neste artigo. A partir dos primeiros dados analisado, é 
possível  constatar que o tráfico de drogas,  mesmo se tratando de um crime, possui  as mesmas 
estruturas de um trabalho formal, e acaba na sua divisão do trabalho também por explorar a sua mão- 
de- obra.

Palavras-chave: Tráfico de Drogas, Piores Formas de Trabalho Infantil, Mídia

Introdução

As  “Piores  Formas  de  Trabalho  Infantil”  foi  um  termo  desenvolvido  pela  Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) em 1999, quando aprovou a Convenção de n°182 que é a Convenção 

que proíbe as piores formas de trabalho infantil  e define ação imediata para sua eliminação e a 

Recomendação n° 190 que se refere à recomendação sobre a proibição e ação imediata para a 

eliminação das piores formas de trabalho infantil. Na Convenção n° 182 são descritas as atividades 

que constituem as Piores Formas de Trabalho Infantil:

a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e tráfico 

de  crianças,  sujeição  por  dívida,  servidão,  trabalho  forçado  ou  compulsório,  inclusive 

recrutamento  forçado  ou  compulsório  de  crianças  para  serem  utilizadas  em  conflitos 

armados;

b) utilização, demanda e oferta de criança para fins de prostituição, produção de material 

pornográfico ou espetáculos pornográficos;

c) utilização, demanda e oferta de criança para atividades ilícitas, particularmente para 

produção  e  tráfico  de  drogas  conforme  definidos  nos  tratados  internacionais 

pertinentes;

d) trabalhos  que,  por  sua  natureza  ou  circunstâncias  em  que  são  executadas,  são 

susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. (Convenção n° 182, 

Organização Internacional do Trabalho, 1999, p.2, grifo nosso)

O tráfico de drogas, apesar de se tratar de uma atividade ilícita, emprega na sua composição 

grande número de jovens. A fim de compreender esta problemática com maior profundidade no ano 

de 2010 foi iniciada uma pesquisa de iniciação científica7, “O Trabalho Infanto- Juvenil no Tráfico de 

77 Programa de Iniciação Científica subsidiada com bolsa da Fundação Araucária



Drogas: desvelando a realidade do município de Ponta Grossa- PR”, com intuito de fazer um estudo 

exploratório para se entender como este tema está presente na realidade do Município de Ponta 

Grossa.

Nesta pesquisa um dos objetivos propostos foi o de identificar como as matérias de jornais 

locais da cidade de Ponta Grossa - PR apresentam a realidade de crianças e adolescentes que estão 

envolvidas no tráfico de drogas, para isso utilizamos uma amostragem do período de agosto do ano 

de 2009 à março do ano de 2010, dos jornais de maior circulação na cidade de Ponta Grossa: o 

Jornal  da  Manhã e  o  Diário  dos  Campos.  Após  a  separação  do  material,  o  mesmo está  sendo 

analisado com a metodologia de análise de conteúdo. Neste artigo será apresentada a análise da 

categoria Atividade Desenvolvida pelo Adolescente no Processo de Trabalho no Tráfico de Drogas, 

levantada a partir da metodologia supracitada. 

O Tráfico de Drogas e as Piores Formas de Trabalho Infantil

O tráfico de drogas é um fenômeno de extrema complexidade e um dos problemas de maior 

repercussão na atualidade. Não condicionado apenas nos espaços das favelas, a rede do tráfico é 

globalizada, integra o crime organizado, lavagem de dinheiro, o que faz a indústria do narcotráfico 

lucrar milhões sem nenhum controle. Segundo Feffermann (2006, p.33):

O tráfico de drogas, como se apresenta, é parte integrante do sistema econômico vigente, que, 
a partir da ‘lavagem de dinheiro’, faz circular incontáveis quantidades de dólares. Constitui-se 
em  uma  economia  ‘ilegal’  sem  nenhum  mecanismo  de  regulação.  É  uma  indústria  que 
necessita  de  uma grande estrutura,  envolvendo interligações com países,  pois  o  processo 
exige:  plantação,  transporte,  distribuição,  transformação  química,  empacotamento  e  várias 
outras  atividades.   Entende-se  o  tráfico  como forma  de  organização  aqui  denominada  de 
‘trabalho’, informal e ilegal, que emprega grande número de jovens na sua estrutura.

Como a referida autora  enfatiza,  uma das características  do tráfico  de drogas,  é 

possuir em sua composição um grande número de jovens, que trabalham nesta rede. Esta exploração 

da mão de obra infanto-juvenil na rede do tráfico atualmente é reconhecida como uma das piores 

formas  de  trabalho  infantil.  Este  reconhecimento  se  deu  com  a  Convenção  de  número  182  da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1999, e foi ratificada aqui no Brasil  em 2000. A 

regulamentação desta Convenção na legislação brasileira, porém, se deu um pouco mais tarde, com 

o Decreto de número 6.481 de 12 de junho de 2008. Este decreto aprova a Lista das Piores Formas 

de Trabalho Infantil no Brasil (Lista TIP), e proíbe o trabalho de menores de 18 anos nas atividades 

descritas nesta lista. 

Apesar de a legislação proibir o trabalho no tráfico de drogas, e dispor sobre medidas efetivas 

que  devem ser  tomadas  para  eliminação  desta  exploração,  a  compreensão  do  envolvimento  de 

crianças e adolescentes no tráfico de drogas pela sociedade como um todo, ainda é estigmatizado. A 

mídia  é uma grande responsável  por  compor estereótipos,  e  focalizar  o  olhar  para estes jovens 

apenas como mal feitores, bandidos, não sendo possível avançar e desmascarar o que há por trás 

deste envolvimento com a rede do tráfico de drogas. Como coloca Feffermann (2006, p.176):

Ao jovem pobre - que trabalha ou de alguma forma está ligado ao tráfico de drogas - são 
impregnados  de  rótulos,  que  muitas  vezes  tornam-se  identidade.  Indivíduo  preguiçoso, 
perigoso, mau-caráter, intratável. Os estereótipos desfiguram a realidade, encobrindo o que 
gera a desigualdade e servindo, assim, como justificativa para a dominação. Dessa forma, a 
situação de opressão é neutralizada. Esses estereótipos delimitam campos são categorias que 
impedem nossa identificação com eles. 

A perspectiva dos Jornais Locais da Cidade de Ponta Grossa com relação ao trabalho de 
crianças e adolescentes no tráfico de drogas 



A mídia é um grande contribuinte para a estigmatização dos jovens trabalhadores no tráfico 
de drogas, fazendo com que a sociedade não os enxerguem como indivíduos que tem a sua mão- de- 
obra explorada, mas apenas como meros infratores, criminosos:

...a  sociedade  não  vê  as  crianças  empregadas  no  tráfico  de  drogas  como  trabalhadores 
explorados. A sociedade identifica as crianças única e exclusivamente como criminosas, o que 
explica o forte apoio à redução da idade penal. O papel da mídia, neste caso, é muito forte, 
instigando cotidianamente as pessoas a exigirem do Estado e dos legisladores uma ação única 
e imediata para combater  esse tipo  de violência.”(FANTAZZINI,  apud I  Seminário  Nacional 
sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil: Crianças no Narcoplantio e Tráfico de Drogas, 
2004, p.26)

A partir disto, na realização de nossa pesquisa, vimos como uma necessidade estudar o que 

a mídia trazia sobre o envolvimento de crianças e adolescentes com o tráfico de drogas. Para isso, 

optamos  pelo  estudo  dos  jornais  de  maior  circulação  na  cidade  de  Ponta  Grossa  -PR,  onde  a 

pesquisa é realizada: o Jornal da Manhã e o Diário dos Campos. Para a composição do material, 

fizemos uma amostragem do período de agosto de 2009 a março de 2010, e obtivemos deste período 

11 matérias do Jornal da manhã e 25 do Diário dos Campos, totalizando 36 matérias que tratavam do 

envolvimento de crianças e adolescentes no tráfico de drogas.

Para  o  estudo e  análise  do material  organizado,  utilizamos a metodologia  de análise  de 

conteúdo, já que nesta metodologia a base da análise é a mensagem (verbal, gestual, silenciosa, 

provocada, figurativa ou documental, como é o nosso caso) que trás consigo significados e sentidos 

(BARDIN,  1977).  Para  entendermos  melhor  esta  metodologia,  colocamos  que  ela  pode  ser 

considerada como: 

...um  conjunto  de  técnicas  de  análises  de  comunicações,  que  utiliza  procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens [...]. A intenção da análise 
de  conteúdo  é  a  inferência  de  conhecimentos  relativos  às  condições  de  produção  e  de 
recepção das mensagens, inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). 
(BARDIN apud FRANCO 2008, p.24).

Após a separação e preparação do material recolhido, passamos para a exploração deste 

material. Nesta etapa da análise de conteúdo, fizemos uma separação do material a partir de suas 

características e semelhanças. Este processo é chamado de codificação, que é feito a partir das 

categorias que o autor define à priori ou à posteriori. No caso da nossa pesquisa, as categorias foram 

definidas após a leitura exaustiva do material recolhido. Podemos entender o processo de codificação 

pelas palavras de Bardin (1977, p.117):

...uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação 
e,  seguidamente,  por  um  reagrupamento  segundo  o  gênero  (analogia),  com  os  critérios 
previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 
elementos  (unidades de registro  no  caso da análise  de  conteúdo,  sob um título  genérico, 
agrupamento este efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos).

A partir disto foi possível levantar a categoria: Atividade Desenvolvida pelo Adolescente no 

Processo de Trabalho no Tráfico de Drogas. Das 36 matérias analisadas, 13 delas apresentavam as 

atividades que crianças e adolescentes desenvolvem na rede do tráfico de drogas. Podemos verificar 

no quadro a seguir: 

Quadro 1.0. Categoria Atividade Desenvolvida pelo Adolescente no Processo de 
Trabalho no Tráfico de Drogas.

Jornal Atividade Desenvolvida pelo Adolescente no processo de trabalho no 



tráfico de drogas
Jm- 
17509

“Ao todo cinco pessoas foram presas, entre elas dois menores que 
repassavam a droga aos usuários...”

JM- 
17554

“Um adolescente de 17 anos, que estaria comercializando a droga, correu 
para dentro de casa no momento da chegada dos policiais.”

Jm- 
17556

“Menores usuários que não repassam a droga acabam trabalhando como 
olheiros dos traficantes. O adolescente faz a ligação na compra e ‘cobra’ a 
comissão, geralmente em ‘pedras’ de crack.”

JM 
17678

“Segundo a polícia, eles comandavam o comércio de entorpecentes...”

JM 
17688

“Ele disse à PRF (polícia rodoviária federal) que transportava a maconha de 
Santa Terezinha de Itaipu para Curitiba.”

DC 
30802

“A adolescente que acompanhava admitiu vender a droga para sobreviver. O 
outro garoto não se pronunciou.”

DC 
30813

“Os dois rapazes ocupantes do carro disseram que iriam receber R$ 800 
para fazer o transporte. Um deles é adolescente.”

DC 8 
out 
2009

“O menino relatou para equipe da PRF que ganharia R$ 200 para levar a 
encomenda até a capital do estado.”

DC 
30892

“A droga era transportada por um jovem de 17 anos, cooptado por traficantes 
para fazer esse serviço.” “Em depoimento ele disse que receberia R$ 350 
para fazer o transporte.”

DC 
30906

“...a adolescente confirmou o recebimento de R$ 500 para transportar a 
maconha. Era a segunda vez que estava prestando serviços ao tráfico.”

DC 
30931

“Ele disse que iria receber R$ 500 pelo transporte da droga até Curitiba e 
não conhecia a pessoa a quem deveria fazer a entrega.”

DC 
30934

“Esse local era vigiado por uma criança de 10 anos e outro garoto de 13 
anos-usuários de drogas.”

DC 
30961

“Adolescente no comando do tráfico na área central de PG”
“O rapaz acusado de vender drogas[...] tem apenas 17 anos.”
“Na delegacia, o garoto conformou que vendia drogas principalmente aos 
estudantes de escolas da região central.”

                Fonte: quadro organizado pela autora

A partir do quadro é possível identificar as atividades desempenhadas pelos jovens, que as 

matérias descrevem como sendo o repasse e venda de droga, transporte da droga (até mesmo para 

outras cidades), vigia dos locais onde são vendidas as drogas (os chamados olheiros) e até mesmo 

aqueles que são donos dos pontos de vendas os gerentes. Podemos perceber que o tráfico é uma 

estrutura que também se utiliza da divisão do trabalho.

Feffermann (2008) apresenta o tráfico como uma estrutura organizada que envolve plantação, 
transporte, distribuição, transformação química, empacotamento, estratégias de venda e várias 
outras atividades. O tráfico de drogas mantém uma estrutura de trabalho legal, com divisão de 
trabalho  que  permeia  as  relações  entre  trabalhador  e  produto,  distribuição  de tarefas  e  a 
responsabilidade em obedecê-las, pois o preço pelo não cumprimento da tarefa, neste caso, 
por  ser  a  própria  vida.  Os  jovens  que  fazem  parte  desta  estrutura  não  são  vistos  como 
excluídos da sociedade capitalista,  mas incluídos de  forma marginal.  (BECHER, 2011,p.37 
apud Feffermann 2008).

Assim, visto que o tráfico de drogas possui a mesma estrutura de um trabalho legal, nesta 

divisão do trabalho ele acaba, em seu funcionamento, por explorar sua mão de obra, ou seja, os 

jovens, que são uma mão de obra barata e descartável. Como coloca Feffermann (2006, p.32):

O tráfico de drogas, como qualquer indústria, funciona sob a mesma lógica do capital; desta 
forma, os ‘trabalhadores’, em todas as  etapas de produção, são  ‘sacrificados’,  e  passam  por 
idêntica   dominação  e   pelos   sofrimentos   advindos   das   condições   sociais  injustas 
reproduzidas na sociedade.

Em uma das  matérias  do Diário  dos  Campos é  relatado  o  envolvimento  de  crianças  de 

apenas 10 e 13 anos, que segundo a reportagem vigiavam o local da venda de droga: “Esse local era 



vigiado por uma criança de 10 anos e outro garoto de 13 anos-usuários de drogas.”  (Diário dos 

Campos, 23 de janeiro de 2010). Percebe-se anualmente que o envolvimento de jovens com o tráfico 

inicia-se cada vez mais cedo. Segundo uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do 

Trabalho em Parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego: “a média (de ingresso no tráfico de 

drogas) caiu de entre 15 e 16 anos no início dos anos 90 para entre 12 e 13 anos no ano 2000”. 

(Crianças no Narcotráfico- um diagnóstico rápido, 2002, p.18)

Em cinco matérias também foram relatados a quantia que os adolescentes receberiam pelo 

serviço prestado. Por se tratar de um trabalho informal e ilegal, muitas vezes fica difícil compreender 

a dinâmica deste trabalho com relação aos horários realizados pelos adolescentes, e como isto é 

medido para o pagamento do trabalho. Sobre isto, colocamos que:

A compensação varia de acordo com a ocupação. Os envolvidos podem receber uma quantia 
fixa semanal,  receber um pagamento diário  ou uma percentagem das vendas, ou até uma 
combinação de ambos. O valor dependerá da receita de cada ponto de venda que varia de 
comunidade para comunidade.  De forma geral,  as  comunidades com maiores receitas  são 
melhor  estruturadas,  com  esquemas de  segurança  mais  eficazes  e  melhor  compensação. 
(Crianças no narcotráfico- um Diagnóstico Rápido, 2002, p. 55)

Na tabela  a  seguir,  podemos  entender  melhor  como  os  jovens  são  compensados  pelos 
serviços prestados:

 

Fonte: Documento Crianças no Narcotráfico- Um diagnóstico Rápido, 2002 p. 55

Dependendo do grau de responsabilidade e a quantidade de horas os salários se modificam. 

Assim, como um trabalho num trabalho formal há, em grande parte, uma hierarquia, no tráfico de 

drogas também o posto  que se ocupa é levado em consideração ao fazer  o  pagamento a seus 

trabalhadores. Ainda sobre a remuneração colocamos que:

A carga de trabalho e renda variam, dependendo do movimento do tráfico, da função, do dia da 
semana e da presença policial. A questão da renda coloca para a proposição de um programa 
alternativo para as crianças empregadas no tráfico de drogas, um grande desafio. O ‘olheiro’, 
por exemplo, ofício mais baixo no tráfico oferece a possibilidade, em diferentes comunidades, 
de um ganho médio de R$ 600,00. Isso é o dobro da renda média de um morador de favela do 
Rio de Janeiro. Essa renda garante a autonomia daquele garoto muito cedo. Um ‘segurança’ 
pode ganhar cerca de R$ 2.000,00, um ‘vapor’ R$ 3.000,00,  um gerente R$ 4.000,00, um 
gerente-geral R$ 10.000,00 e o dono muito mais, de acordo com sua competência para gerir o 
negócio.  (SOUZA apud I  Seminário  Nacional  sobre  as Piores Formas de Trabalho  Infantil: 
Crianças no Narcoplantio e Tráfico de Drogas, 2004, p.20)

Assim, a divisão do trabalho que se apresenta na relação entre os trabalhadores e o produto 

(vendido), está presente na rede do tráfico de drogas, cada indivíduo deve cumprir a sua atividade 

com responsabilidade, e seguindo uma hierarquia dada:

A hierarquia do tráfico é constituída comumente pelo patrão (dono), gerente (administrador do 
ponto), vendedor, avião (responsável por levar ou trazer a droga, ou a movimentação de algum 
outro objeto ou mensagem. O nome faz referência ao fato de ser rápido e ligeiro) e olheiro 
(indivíduo que deve estar sempre alerta ao que está ocorrendo). Mas dependendo do tamanho 
do ponto-de-venda, isto é, da quantidade de droga que é vendida, a hierarquia modifica-se. 



Nos pontos menores, não existe a figura do olheiro, por exemplo. (FERFFERMANN, 2006, p. 
220).

O desemprego e a precarização das relações de trabalho faz com que grande parcela da 

população seja empurrada para o mercado informal de trabalho. Principalmente jovens,  que com 

pouca  ou  nenhuma experiência  profissional  e  poucos  anos  de  escolaridade,  as  perspectivas  no 

mercado formal de trabalho são reduzidas. Assim, a busca pelo trabalho no tráfico de drogas, mesmo 

que informal e ilegal, se torna uma estratégia de sobrevivência para muitos jovens. 

Além desta “estratégia de sobrevivência”, é inegável que em nossa sociedade que prega a 

exacerbação do consumismo, influencia diretamente o desejo de consumo destes jovens. O tráfico de 

drogas é um acesso rápido ao poder de adquirir produtos, já que pela via do trabalho, estes jovens 

muitas vezes já estão excluídos (como já colocamos pela falta de experiência, baixa escolaridade, 

etc.). Sobre isso Feffermann (2006, p.241) coloca que: 

As  relações  existentes  no  tráfico  de  drogas  também visam o  lucro  e  a 
manutenção do poder vigente; esses jovens, homogeneizados pela indústria 
cultural e inscritos nas relações do tráfico, buscam pela aquisição de bens, 
reconhecimento e valorização social. Respondem à promessa constante da 
indústria  cultural,  na  qual  o  consumo materializa  o  poder.  Estes  jovens 
correspondem à expectativa da sociedade atual.

Porém, dizer que somente a questão econômica está envolvida na escolha pelo tráfico de 

drogas como uma forma de trabalho é minimizar a situação que é muito mais complexa, o motivo pela 

entrada  ou  não  de  uma  criança  ou  adolescente  no  tráfico  de  drogas  deve  ser  analisada  pela 

combinação de inúmeros fatores: 

Além dos facilitadores objetivos existentes no ingresso do jovem na rede do tráfico, estão 
presentes questões de ordem subjetiva. Visto que a maioria dos envolvimentos com a rede do 
tráfico ocorre na adolescência, é importante ressaltar que esta fase é marcada pela existência 
dos mecanismos próprios à construção da identidade pessoal, caracterizada pela inflação do 
ego,  sentimento  de  onipotência,  prazer  das  descobertas  e  busca  de  novas  redes  de 
socialização. Além de questões como aquisição de status social e respeito na comunidade, 
identificações com figuras detentoras de poder pertencentes ao tráfico de drogas, destaque e 
prestígio entre as adolescentes, inserção no mercado consumista, possibilidade de sustento 
dos familiares e remuneração instantânea. O modo como os jovens se identificam com sua 
rede social é, portanto, de fundamental importância quando se discute sua entrada na rede do 
tráfico de drogas.” (GUILHON,20__ p.7)

O sentimento de pertencimento a um grupo se constitui  como um fator  na entrada e na 

permanência do indivíduo na rede do tráfico de drogas, já que a identidade com este grupo e as 

relações estabelecidas serão praticamente as únicas após o início do trabalho deste jovem no tráfico 

de drogas.

Considerações Finais

Apesar  da  Legislação  vigente,  o  envolvimento  infanto-juvenil  no  tráfico  de  drogas  é 

estigmatizado, e a temática é discutida sob um enfoque que banaliza, condena e pune o indivíduo. 

Escondidos na mídia atrás de estatísticas de violência, morte e apreensões, não se percebe o 

jovem inserido no tráfico de drogas como uma forma de trabalho, como um meio de subsistência. 

Como coloca Marisa Feffermann:

O tráfico, como uma indústria de drogas ilícitas, é uma forma de inserção ilegal destes jovens 
no mundo do “trabalho”.  Ainda mais,  o desemprego estruturado acirrado pelo processo de 
“globalização” dificulta o ingresso de jovens no mundo do trabalho legal. O tráfico de drogas, 
como qualquer indústria, funciona sob a mesma lógica; desta forma os “trabalhadores”, em 



todas  as  etapas  de  produção,  são  sacrificados,  e  passam  idêntica  dominação  e  pelos 
sofrimentos  advindos  das  condições  sociais  injustas  reproduzidas  na  sociedade 
(FEFFERMANN, 2006, p. 335).

Entendemos que o tráfico de drogas, seguindo a mesma lógica do sistema capitalista, impõe 

obrigações e responsabilidades que devem ser seguidas por seus trabalhadores. A diferença está na 

ilegalidade do produto vendido, e nas conseqüências advindas do desrespeito a algumas das regras 

no trabalho, conseqüência esta que pode até mesmo ser a morte. Assim, estes jovens vendem sua 

força de trabalho, e são explorados em todas as etapas do mesmo.

As  matérias  jornalísticas  estudadas  neste  artigo,  até  mesmo  trazem  as  atividades 

desenvolvidas por estes jovens, o quanto eles podem ganhar com estas atividades, porém fecham os 

olhos  ao  tipo  de  exploração  que  está  ocorrendo.  Nenhuma  das  matérias  se  configurava  como 

propositiva,  buscando  resposta  a  este  problema,  que  não  fosse  é  claro  as  medidas  punitivas, 

apreensões destes jovens.

O que se fazer quando, como diz o Diário dos Campos (23 de janeiro de 2010) em uma de 

suas matérias, que o local em que revendiam droga “... era vigiado por uma criança de 10 anos e 

outro  garoto  de  13  anos-usuários  de  drogas”?   Continuar  no  retrocesso  de  lidar  com  esta 

problemática enquanto apenas um caso de polícia, já não comporta a complexidade do problema.
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ÁREA TEMÁTICA:
(  ) DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
(  ) DIREITO À LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE.
(X) DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.
(  ) DIREITO À EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
(  ) DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E PROTEÇÃO NO TRABALHO.

 ADOÇÃO E A REALIDADE BRASILEIRA

BISETTO, Thaís8

BREUS, Andressa Bisetto9

RESUMO  O presente artigo tem por finalidade abordar a realidade brasileira diante da adoção de 
crianças e adolescentes, em conjunto com o direito a convivência familiar e comunitária. Definiu-se o 
conceito  de  adoção  conforme  entendimento  de  Caio  Mário  e  José  Dias.  Procurou-se  esclarecer 
noções básicas sobre adoção, utilizando-se de disposições legais inerentes ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente e da nova Lei de Adoção de 03 de agosto de 2009, tais como os requisitos pessoais 
para adoção, tanto do adotado, como do adotando, a diferença de idade entre ambos, o direito de 
alteração do nome, a nova formação de vínculo afetivo do adotado com a nova família.  Abordou-se a 
realidade da adoção diante da sociedade brasileira, embasada na pesquisa divulgada pelo Conselho 
Nacional de Justiça, a qual foi realizada pelo Conselho Nacional de Adoção, na qual fica explícito o 
preconceito referente a crianças e adolescentes com irmãos de idade avançada, com problemas de 
deficiência física ou mental, entre outros aspectos mencionados. É importante que a sociedade, em 
geral, resguarde os direitos elencados no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo princípios 
para que todas as crianças possam constituir uma família digna, que lhes proporcione segurança, 
amor, e além de tudo a esperança por um futuro melhor.

PALAVRAS-CHAVE: Adoção. Proteção. Criança. Paternidade. ECA. Preconceito. Sociedade.

1 NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

A criança e o adolescente possuem direitos fundamentais inerentes a qualquer ser humano, 

mas  devido  à  sua  condição  de  pessoa  em desenvolvimento,  possuem  alguns  direitos  que  são 

especiais, sendo um deles o Direito à convivência familiar e comunitária. 

Sempre que possível,  a  criança e o adolescente  devem permanecer  no convívio  de sua 

família natural, sendo que a carência  de cuidados maternos, de afeto e de amor, pode modificar o 

caráter da criança e do adolescente, sendo essencial para sua saúde mental.

Todavia há algumas situações em que a criança e o adolescente podem ser colocados em 

família substituta, como por exemplo, nas hipóteses em que os membros da família natural do menor 

são  desconhecidos  ou  não  existam,  ou  ainda  quando  o  ambiente  da  família  nuclear  mostra-se 
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altamente prejudicial aos interesses do menor, podendo colocar em risco o desenvolvimento de sua 

personalidade. (DEZEM; AGUIRRE e FULLER, 2009, p. 25)

Ou seja, a adoção é uma das modalidades de família substituta, tida como uma possibilidade 

de garantir à criança um vínculo afetivo. 

O enfoque no presente trabalho é levar ao conhecimento da população a importância da 

adoção, os direitos inerentes a ela e o preconceito envolvido em todo seu processo, o que acaba por 

dificultar ao adolescente, á criança, a garantia de uma família digna. 

2 CONCEITO

Caio Mário (apud SILVA FILHO, 2009, p. 72) define a adoção como “o ato jurídico pelo qual 

uma pessoa recebe outra como filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação de 

parentesco consangüíneo ou afim”. 

Já Dias M. B. (2010, p. 476) defende que através deste ato jurídico que é a adoção, se 

estabelece  um  vínculo,  ainda  que  fictício,  de  paternidade-maternidade-filiação  entre  pessoas 

estranhas, mas que é semelhante ao vínculo de origem biológica. Desta forma, fica estabelecido um 

parentesco que foi resultado exclusivamente de um ato de vontade.

3 NOÇÕES GERAIS 

Cumpre ressaltar  que,  devido à  analogia  com a relação  entre  pais  e  filhos  biológicos,  o 

adotado possui  as mesmas condições de filho,  possuindo os mesmos direitos e deveres,  sendo 

incluído  o  direito  sucessório,  conforme  disposição  do  artigo  41  do  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente (BRASIL, 1990).

Há ainda o direito de alteração do nome do adotado, conforme disposição do artigo 47, § 5° 

do ECA (BRASIL, 1990), sendo possível, inclusive a mudança do prenome se esta for a vontade de 

qualquer das partes, contudo deve ser respeitada também a vontade do adotando. É vedada ainda 

qualquer anotação no registro a respeito da origem deste ato.

Ademais,  quanto  aos  efeitos  da  adoção  esta  é  irrevogável,  o  que  acaba  por  romper 

completamente o vínculo entre o adotado com a família natural ou biológica.

Já no que diz respeito aos requisitos pessoais para a adoção, estabeleceu-se que o adotando 

deve possuir no máximo 18 anos de idade, quando do pedido de adoção, caso contrário a adoção 

será regulamentada pelo Código Civil. Já o adotante deverá possuir no mínimo 18 anos completos, 

não importando seu estado civil.  Além disso,  está estabelecido no art.  42,  parágrafo 3º,  do ECA 

(BRASIL, 1990) que deverá haver uma diferença mínima de 16 anos entre adotante e adotado. 

Outras restrições estão contidas na ECA (BRASIL, 1990), visando à proteção do adotando, 

como por  exemplo,  a adoção por procuração,  a impossibilidade de adoção pelos ascendentes e 

irmãos do adotando, e ainda a adoção pelo tutor ou curador enquanto não prestarem contas de sua 

administração e saldar débitos. 

Cabe mencionar sobre o disposto no artigo 50 do ECA (BRASIL, 1990), senão vejamos: “A 

autoridade  judiciária  manterá,  em  cada  comarca  ou  foro  regional,  um  registro  de  crianças  e 

adolescentes em condições de serem adotado e outro de pessoas interessadas na adoção”.



4 REALIDADE BRASILEIRA

Segundo dados publicados no site do Conselho Nacional de Justiça (CONSELHO... 2011), o 

Cadastro Nacional de Adoção realizou um levantamento e constatou que é quase seis vezes maior o 

número de pessoas interessadas em adotar no Brasil em vista do número de crianças e adolescentes 

disponíveis. Atualmente, o número de pretendentes chega a 26.694 em todo o Brasil, enquanto que o 

de jovens, aptos a serem adotados é de 4.427. 

Cabe  ao  Cadastro  Nacional  de  Adoção  mapear  e  unificar  as  informações  de  todos  os 

tribunais  do país,  para que o  procedimento de adoção se torne mais  ágil.  O CNA possibilitou a 

padronização das informações, além da racionalização dos procedimentos de habilitação, permitindo 

que  a  pessoa  interessada  em adotar  se  tornasse  apto  em todo  o  Brasil,  através  de  uma única 

inscrição feita na comarca onde reside.

Com o levantamento constatou-se a preferência existente em relação à adoção de crianças 

brancas,  os  interessados  chegam  a  10.129.  Outros  1.574  adotariam  somente  crianças  pardas. 

Apenas 579 pessoas aceitariam crianças negras. Interessados a adotar somente crianças amarelas 

ou indígenas somam, respectivamente, 345 e 343 pessoas. 

Através do cadastro é possível notar o desinteresse dos pretendentes em adotar crianças 

com irmão. “Do total de interessados, 21.978 (ou 82,37%) disseram que não fariam esse tipo de 

adoção.  Outros  21.376  (ou  80,8%),  por  sua  vez,  afirmaram  que  não  aceitariam  sequer  adotar 

gêmeos”. (CONSELHO... 2011)

A maioria das crianças e adolescentes inscritos no CNA possui irmãos. O número chega a 

3.352, ou 75,72% do total. 

Percebeu-se que o sexo dos adotados não influencia na escolha por parte dos pretendentes: 

15.632 disseram-se indiferentes quanto ao gênero feminino ou masculino. 

Essa indiferença não persiste em relação à idade do adotado. Quanto mais velha a criança 

menor as chances da inserção da criança em uma nova família. A predileção dos pretendentes é 

maior por bebês, perfazendo um total de 5.203 interessados.

Desta forma, através das informações obtidas pelo levantamento feito pelo Cadastro Nacional 

de Adoção conclui-se que, embora seja muito maior o número de pessoas interessadas em adotar, 

com relação aos menores aptos, ainda são muitas as crianças e adolescentes sem um lar, devido às 

exigências com relação ao perfil dos menores.

Atualmente,  a  adoção  é  regulamentada  pela  Lei  12.010  de  03  de  agosto  de  2009,  que 

revogou vários artigos do Código Civil,  ficando a cargo do Estatuto da Criança e do Adolescente 

regulamentar a adoção. 

Segundo o Senador Aloizio Mercadante (apud FERREIRA, 2009, p.164) ao elaborar o parecer 

sobre a lei da adoção afirma que a simples modificação dos dispositivos legais referentes à adoção 

não incide sobre a verdadeira realidade nacional. É necessária a implementação de políticas públicas 

que visem assegurar o direito à convivência familiar.  

Além  disso,  com  a  nova  lei  estabeleceu-se  que  os  adotantes  devem  participar 

obrigatoriamente dos



programas  de  orientação,  voltados  ao  estimulo  à  adoção  tardia,  inter-racial,  de 
grupos de irmãos, de deficientes ou com problemas de saúde, o que contribuirá 
para a redução dos preconceitos, estereótipos e barreiras psicológicas à adoção 
daqueles que mais necessitam, bem como dos problemas decorrentes dos seus 
encaminhamentos  às  pessoas  que  não  estão  preparadas  para  assumi-los. 
(MERCADANTE apud FERREIRA, 2009, p.164) 

Dessa forma, sendo o Brasil  um país com uma mistura muito diversa de etnias, culturas, 

realidades sociais, em que a maioria dos adotantes busca crianças brancas ainda bebês, as quais 

são  minoria,  conforme  mencionado  pela  psicóloga  da  Vara  da  Infância  e  da  Juventude  de  São 

Bernardo  do  Campo,  Marta  W.  Yamaoka  (apud  DIAS  D.,  2007),  conclui-se  que  é  necessária  a 

conscientização de toda a população diante dessa diversidade, com o intuito de agilizar o processo 

de adoção, bem como proporcionar às crianças e adolescentes aptos para a adoção um lar, afeto e 

carinho, sendo resguardado, portanto, o direito à convivência familiar.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após uma década de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a adoção 

permanece marcada pelo preconceito no Brasil. As pessoas idealizam a adoção como algo lindo e 

maravilho ou então que o adotado será certamente problemático.

Assim, tendo em vista a grande desinformação da população, não é surpreendente o fato de 

que inúmeros casais estão inscritos há anos no cadastro de adoção sem terem conseguido alcançar 

esse  objetivo.  Ora,  a  demora  no  processo  de  adoção  não  é  causada  apenas  pelas  questões 

burocráticas, posto que o ECA simplificou o sistema de adoção, todavia os abrigos continuam lotados.

A adoção deve ser exercida de maneira responsável, devendo o amor imperar sempre. 

Não é surpreendente saber que a maior parte das crianças portadoras de deficiência física ou 

mental, são adotadas por casais estrangeiros. Os casais brasileiros interessados em adotar exigem 

um perfil  formado por  crianças recém nascidas e brancas.  Um preconceito sem tamanho.  “Amor 

devido à cor de pele ou necessidade de apresentação da criança como filho biológico não merece 

esse nome”, salienta Elizabete Rosa, (A NOTÍCIA, 2000). 

O preconceito é o principal responsável pela privação de um lar a milhares de crianças, mas é 

importante lembrar que a sociedade brasileira tem dificuldades em compreender a responsabilidade 

necessária  para que se adote uma criança.  As pessoas interessadas em adotar,  na maioria das 

vezes, requerem um sistema rápido e reclamam de etapas importantes do trâmite do processo, como 

o período de convivência, por exemplo. 

 Muitos casais acabam apelando para adoção informal, chamada adoção "à brasileira". Sem 

cobertura jurídica e nem mesmo o acompanhamento de assistentes sociais, tal procedimento facilita o 

fracasso nas adoções.

É preciso que a sociedade se informe, conscientize-se da importância da adoção. Além de um 

enorme ato de amor, a adoção proporciona a esperança de um futuro melhor às nossas crianças.  É 

claro que a adoção não resolve todos os problemas e nem mesmo acabará com o surgimento de 

crianças abandonadas todos os dias no País. Cabe à sociedade incentivá-la. Será muito mais fácil se 

não houver preconceito. 
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AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS FRENTE À LIBERDADE

BURNAT, Fábio Antônio10

RESUMO Este texto se enquadra na linha temática do “Direito à Liberdade, Respeito e Dignidade”. 
Mesmo na situação de “agressor”, o adolescente é tido como um sujeito em formação, a quem cabe 
medidas pedagógicas que o amparem na relação com a família e a comunidade, a que pertence. 
Embora o  adolescente  que  comete  ato  infracional  tenha o  direito  à  liberdade cerceado,  a  ele  é 
garantido respeito e dignidade. Para entender esta proposta de discussão, o texto divide-se em duas 
partes. Ele inicia-se pelo conceito de medida socioeducativa e de como é abordada pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). O ECA está amparado na Constituição Federal e na Declaração dos 
Direitos da Criança,  além de outras  disposições  normativas. Na segunda parte  do  trabalho,  são 
relacionados dados pesquisados em 39 acórdãos do Supremo Tribunal Federal (STF) entre 1992 e 
2011,  referentes  às  medidas  socioeducativas.  O  ano  de  2010  foi  o  que  mais  apresentou  os 
instrumentos processuais, oriundos, na maior parte, de Defensorias Públicas dos estados e do Distrito 
Federal. A relação de respeito e dignidade frente à aplicação de medidas de natureza sancionatórias 
e educativas ampara a dicussão do direito à liberdade da pessoa em desenvolvimento, representado 
pelo uso de instrumentos como o Habeas Corpus ou outros recursos impetrados.

PALAVRAS-CHAVE: Liberdade. STF. Medidas Socioeducativas.

1 NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

Contra o arbítrio do poder estatal e a necessidade de se garantir condições mínimas para o 
desenvolvimento do menor, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069, de 13 de 
julho  de  1990,  no  artigo  15,  imprimiu  o  direito  à  liberdade,  respeito  e  dignidade,  reflexo  da 
Constituição Federal de 1988 (CF/1988) (DEL-CAMPO, 2007, p. 16). Segundo Del-Campo (2007, p. 
17), a liberdade é um dos maiores anseios da pessoa, depois da vida. Ele leva ao desenvolvimento 
sadio do ser humano. A ideia de liberdade se concretiza pelo direito de ir, vir e ficar, como trata o 
artigo 5º, XV da CF/1988; direito que não é absoluto, uma vez que o próprio ECA aponta limitações 
de locomoção, a cargo de pais ou instituições, para coibir atividades danosas ao desenvolvimento do 
adolescente  (DEL-CAMPO,  2007,  p.  17).  As  medidas  socioeducativas  são  um  exemplo  desta 
limitação. Quando a restrição ao direito de liberdade não está amparado em lei, contra ela é aplicado 
o remédio do habeas corpus, assegurado no artigo 5º, LXVIII da CF/1988. Bulos (2010, p. 712) define 
habeas corpus como “instrumento processual constitucional, isento de custas, colocado ao dispor de 
qualquer  pessoa  física  ameaçada  de  sofrer  violência  ou  coação  em sua  liberdade  ambulatória”, 
relacionando-se ao princípio da dignidade da pessoa humana (BULOS, 2010, p. 499).

2 UMA RELAÇÃO ENTRE A LIBERDADE E A DIGNIDADE

A restrição de liberdade não amparada em lei  fere a dignidade humana, entendido como 
princípio. Isso porque, o princípio da dignidade da pessoa humana agrega os direitos e garantias 
fundamentais do homem, expressos na Constituição (BULOS, 2010, p. 499), refletido no artigo 15 do 
ECA, conforme referido.  De acordo com Josilaine Antunes Pereira (2011),  as ações pedagógicas 
praticadas por instituições educacionais se pautam pela concepção jurídico-penal, que penaliza mais 
do  que  educa.  Para  Antunes  Pereira  (2011,  p.  01),  deve-se  seguir  por  uma  visão  denominada 
abolicionismo, “que implica em trazer para a sociedade/comunidade com suas instituições (família, 
escola, etc) e decidir junto com o adolescente as medidas socioeducativas correspondentes”. O autor 
que representa este pensamento é o criminólogo holandês Louk Hulsman (1993). Ele se posiciona de 
maneira oposta à criminologia convencional, na qual “o aparelho penal é o único meio de proteção 
contra os fenômenos sociais que o perturbam” (HULSMAN, 1993, p. 55); interpretação que decorre 
de Beccaria (2005, p. 41), que entende a sociedade atual formada a partir do estado de natureza 
hobbesiano, em que o homem está em um contínuo estado de guerra. De acordo com Hulsman 
(1993, p. 55), quanto maior o número de pessoas que tiverem conhecimento das leis, menores vão 
ser os índices de crimes. O discurso oficial (político, jurídico e científico) considera o sistema penal 
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racional, sob o controle do homem, no entanto, Hulsman (1993, p. 58-9) critica esta visão abstrata. E, 
por  isso,  sugere  uma  política  de  descentralização  e  desinstitucionalização,  amparando-se  em 
processos de regulação social informais (HULSMAN, 1993, p. 99). Esta interação constrói o espírito 
de cidadania no adolescente (DEL-CAMPO, 2007, p. 20).

Já o respeito, expresso no artigo 17 do ECA, imprime a inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral do adolescente, e leva a concluir que mesmo em uma situação de internação, o 
menor que cometeu infração, não pode sofrer lesão ou atentado à própria dignidade (DEL-CAMPO, 
2007, p. 20-1). Esta tarefa cabe ao Estado (artigo 125).  O direito ao respeito não está restrito à 
inviolabilidade  física,  psíquica  e  moral,  mas  também  se  relaciona  à  preservação  da  imagem, 
identidade, autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais (DEL-CAMPO, 
2007, p. 21). Focando-se na preservação da autonomia [1] e dos espaços e objetos pessoais [2], 
observa-se que a primeira,  como autodeterminação,  é relativa,  uma vez que o  adolescente  está 
sujeito ao poder familiar ou ao de outra instituição; já em relação à segunda, é tida como garantia, 
porque o menor infrator tem direito de ter preservada a própria intimidade ou a dos bens que possui 
(DEL-CAMPO, 2007, p. 23). A afirmação se refere ao artigo 124 e incisos, no qual o adolescente 
internado  tem de,  entre  os  diversos  direitos  relacionados,  ser  tratado  com  respeito e  dignidade; 
permanecer  internado  na  localidade,  ou  na  mais  próxima,  do  domicílio  de  pais  ou  responsável, 
receber visitas e corresponder-se com eles; ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio 
pessoal e manter a posse dos objetos pessoais e dispô-los em local seguro. Esta é a perspectiva, 
segundo Antunes Pereira (2011), que deve embasar a aplicação das medidas socioeducativas.

2.1 CONHECENDO O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Antes de ser instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069, de 13 de 
julho  de  1990,  vigiu  no  Brasil  a  Consolidação  Das Leis  De  Assistencia  E  Protecção  A Menores 
(Decreto n. 17.943, de 12/10/27) e o Código de Menores (Lei nº 6697/79), junto da Lei n. 4.513/64. A 
Consolidação  de  Leis  de  1927  instituía  o  Conselho  de  Assistência  e  Proteção  aos  Menores, 
personalidade jurídica de utilidade pública com conselheiros nomeados pelo Estado. A função deles 
era a de auxiliar o Juízo de Menores (substituído pela atual Vara da Infância e Juventude). Já o 
Código  de  1979  limitava  os  poderes  à  autoridade  policial  judiciária  e  administrativa  (SOUZA 
PEREIRA, 2011). Por sua vez, o ECA institui instâncias colegiadas de participação (Conselhos de 
Direitos, paritários, Estado e Sociedade Civil) em âmbito federal, estadual e municipal. Também são 
criados  os  Conselhos  Tutelares  municipais,  constituídos  por  membros  escolhidos  localmente  e 
encarregados  de  zelar  pelos  direitos  de  crianças  e  adolescentes (SOUZA PEREIRA,  2011).  No 
Código de 1979, a fiscalização no cumprimento da lei era de competência exclusiva do Juiz e dos 
auxiliares. A Consolidação de Leis de 1927 não previa tal aspecto (SOUZA PEREIRA, 2011). Já no 
ECA, são formadas instâncias de fiscalização na comunidade, que usam de “mecanismos de defesa 
e proteção dos interesses difusos e coletivos para casos de omissão e transgressões por parte das 
autoridades públicas” (SOUZA PEREIRA, 2011).

No  entanto,  a  mudança  fundamental  de  interpretação  na  aplicação  de  medidas,  que 
causassem sanção em adolescentes, está em que ambos instrumentos jurídicos anteriores ao ECA 
eram entendidos  como um meio  de  proteção e  vigilância da  infância  e  adolescência,  vítima  da 
omissão e transgressão da família, em seus direitos básicos (SOUZA PEREIRA, 2011). A visão não 
permanece  no  ECA,  que  é  percebido  como  um  instrumento  de  desenvolvimento  social,  para  a 
proteção especial do conjunto da população infanto-juvenil  do país, quando considerado em risco 
social e pessoal (SOUZA PEREIRA, 2011). Com a mudança de legislação, observa-se a alteração da 
visão sobre as crianças e os adolescentes. Na Consolidação de Leis de 1927, esta população era 
reconhecida como o menor abandonado ou delinquente, objeto de vigilância da autoridade pública, 
representado na figura  do  juiz  (SOUZA PEREIRA,  2011).  Já  no Código  de 1979,  a  criança e  o 
adolescente eram entendidos a partir de uma situação irregular, como objeto de medidas judiciais 
(SOUZA PEREIRA, 2011). No ECA, as medidas que podem ser de proteção, adotadas para crinças e 
adolescentes (artigo 98 e seguintes do ECA), ou socioeducativas (artigo 112 e seguintes), aplicadas 
apenas a adolescentes, mas com as devidas garantias em um devido processo legal (artigo 110). 
Estas  últimas  se  aplicam a  adolescentes,  de  12  a  18  anos  completos,  que  cometeram um ato 
infracional, ou seja, uma conduta descrita como crime ou contravenção (artigo 103).

2.2 AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Ao  adolescente  que  comete  um  ato  infracional,  são  aplicadas  medidas  socioeducativas. 
Flávio Américo Frasseto (2011) define medidas socioeducativas como a “resposta estatal dotada de 



coercitividade dirigida em face de um jovem autor de ato infracional”. Para Elcio Resmini Meneses 
(2008, p. 84), tais medidas devem ser entendidas como uma oportunidade de se compreender os 
prejuízos causados pelos próprios atos, para com a comunidade e para com o próprio adolescente, 
ou seja, um “conteúdo retributivo com finalidades pedagógicas”. Elas possuem natureza sancionatória 
ou  de  responsabilização  –  sem  afastar  as  garantias  materiais  e  processuais  atribuídas  pela 
Constituição Federal –, e têm como objetivo a prevenção especial, compreendida como inibição da 
reincidência de um indivíduo (KONZEN apud MENESES, 2008, p. 84-6) (FRASSETO, 2011) (CIRINO 
DOS SANTOS, 2008, p. 464). É a ação necessária e suficiente do Estado, que, observada pelo viés 
positivo, procura reeducar e ressocializar o indivíduo. Sob o viés negativo, compreende-se como a 
inibição/neutralização da prática de atos semelhantes pelo mesmo indivíduo (CIRINO DOS SANTOS, 
2008,  p.  464).  As  medidas  socioeducativas  aplicadas,  isolada  ou  comulativamente,  ou  mesmo 
substituídas a qualquer tempo, são voltadas a adolescentes, idade entre 12 e 18 anos, e seguem 
parâmetros  pedagógicos  que  visam  fortalecer  os  vínculos  familiares  e  comunitários  (valores 
humanos), conforme expressa do art.  113 do ECA e Meneses (2008, p. 90). Tal entendimento se 
coaduna com o art. 2º da Declaração dos Direitos das Crianças, adotada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 20 de novembro de 1959 e ratificada pelo Brasil (DECLARAÇÃO, 2011):

[a]  criança  gozará  proteção  social  e  ser-lhe-ão  proporcionadas 
oportunidade  e  facilidades,  por  lei  e  por  outros  meios,  a  fim  de  lhe 
facultar o desenvolvimento físico, mental,  moral,  espiritual e social,  de 
forma  sadia  e  normal,  em  condições  de  liberdade e  dignidade.  Na 
instituição das leis visando este objetivo levar-se-ão em conta sobretudo, 
os melhores interesses da criança (itálico nosso).

Já o artigo 227, § 1º da Constituição Federal  de 1988 dispõe que “[o] Estado promoverá 
programas  de  assistência  integral  à  saúde  da  criança,  do  adolescente  e  do  jovem,  admitida  a 
participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas (...)”. Neste artigo, há 
um modelo de responsablidade penal própria de um adolescente infrator (MENESES, 2008, p. 91). O 
ECA respeita o que estabelece o artigo 226 da CF/88 e tenta garantir  que “[a]  família,  base da 
sociedade, tem especial proteção do Estado”. As medidas socioeducativas também são regidas pelos 
princípios da condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos [1]; proteção integral e 
prioritária [2]; responsabilidade primária e solidária do poder público [3]; interesse superior da criança 
e  do  adolescente  [4];  privacidade  [5];  intervenção  precoce  [6];  intervenção  mínima  [7]; 
proporcionalidade  e  atualidade  [8];  responsabilidade  parental  [9];  prevalência  da  família  [10]; 
obrigatoriedade da informação [11];  e oitiva obrigatória e participação [12].   Para a aplicação das 
medidas socioeducativas, deve-se levar em conta a capacidade do adolescente para o cumprimento 
delas, as circunstâncias e a gravidade da infração cometida, circunstâncias apreciadas além do juiz, 
pelo Ministério Público, advogado e, em alguns casos, por uma equipe interdisciplinar, como apontam 
os parágrafos do artigo 112 e o artigo 99 do ECA, e Meneses (2008, p. 91). É vedada a prestação de 
trabalho forçado e o ECA ressalva a aplicação de medidas individuais, especializadas e em local 
adequado, quando o adolescente for portador de doença ou deficiência mental.

Constatada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar, conforme o 
artigo 112 e incisos do ECA, uma variedade de tipos de medidas socioeducativas (MENESES, 2008, 
p. 91): advertência, que consiste em uma admoetação verbal reduzida a termo, quando houver prova 
da materialidade e indícios suficientes da autoria pelo menor (artigo 115) [1]; obrigação de reparar o 
dano, desde que existam provas suficientes e seja possível o cumprimento pelo adolescente (artigo 
116),  ressalvada a hipótese de remissão (relação com o artigo 127) [2];  prestação de serviços à 
comunidade, com a realização de tarefas gratuitas de interesse geral em um período máximo de seis 
meses em entidades diversas,  sem que prejudique a frequência escolar  ou a jornada normal  de 
trabalho (artigo 117) [3]; liberdade assistida, adotada quando a finalidade é a de acompanhar, auxiliar 
e orientar o adolescente, em um prazo mínimo de seis meses, em programa oficial, comunitário ou 
para a profissionalização (artigos 118 e 119) [4]; regime de semiliberdade, que permite a realização 
de atividades externas, independente de autorização judicial, sendo obrigatórias a escolarização e a 
profissionalização (artigo 120) [5]; internação em estabelecimento educacional ao adolescente até 21 
anos [6]. O artigo 121 explica que “a internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos 
princípios  de  brevidade,  excepcionalidade  e  respeito à  condição  peculiar  de  pessoa  em 
desenvolvimento”  (itálico  nosso).  Mesmo nesta medida extrema, há a possibilidade de atividades 
externas.  A internação  deve  ser  cumprida  em  local  destinado  exclusivamente  a  adolescentes, 
conforme  a  idade,  compleição  física  e  gravidade  da  infração  (artigo  123).  Sobre  as  medidas 
socioeducativas, pode aplicar-se o instituto da remissão, antes de se iniciar o procedimento judicial e 



que leva à exclusão do processo (artigo 126) ou, após iniciado o processo, implicando na suspensão 
ou  extinção  dele,  sem  o  reconhecimento  da  responsabilidade  do  adolescente  ou  os  efeitos  de 
antecedentes  (artigo  127).  Ela  pode  cumular  com  medidas  socioeducativas,  excetuando-se 
semiliberdade  e internação  (VALENTE,  2006,  p.  46).  De  forma exemplificativa,  no ano  de 1997, 
20.352 adolescentes entre 12 e 20 anos cumpriam medidas socioeducativas no país; 7,4% deles 
eram do sexo feminino (DELL’AGLIO,  2011,  p.  120).  Dell’Aglio  (2005,  p.  125)  reforça a ideia  de 
relação  entre  abuso  sofrido  e  delinquência,  na  qual  os  adolescentes  do  sexo  masculino  são 
frequentemente  acometidos  de  violência  extrafamiliar,  como  brigas,  envolvimento  em  roubo  e 
vandalismo. Já as adolescentes sofrem violência doméstica, abuso sexual e negligência.

5 OS DADOS ACERCA DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O corpus da pesquisa se constitui das 39 ementas de acórdãos do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que se referem a medidas socioeducativas, no período de outubro de 1992 a fevereiro de 
2011. A coleta do material foi realizada em 20 de abril de 2011 e é formada por 35 Habeas Corpi (90% 
do  total),  2  recursos  extraordinários  (5%)  e  2  recursos  ordinários  (5%).  No  ano de 2010,  foram 
apresentados  59%  dos  instrumentos  processuais,  oriundos  de  Defensorias  Públicas,  em grande 
parte. Em 2009, foram 35%; em 2008, 18%; em 2007, 24%; em 2006, 6%; e, em 2005, 29%. Os 
demais anos (2011, 2004, 2002, 2001, 1999, 1997, 1993 e 1992) alternam entre 6 e 12%. Os Habeas 
Corpi e  os  Recursos  ordinários e  extraordinários se  referiam  às  medidas  socioeducativas  de 
internação  (64%),  semiliberdade  (30%),  liberdade  assistida  (3%)  e  prestação  de  serviços  à 
comunidade  (3%).  A porcentagem  remonta  36  medidas  aplicadas.  Do  total  de  casos,  4  foram 
excluídos por não se referiram a um tipo de medida, alegando a prescrição ou a extinção do poder 
punitivo do Estado, ou ainda requerendo o instituto da remissão. Em um dos casos, foram aplicadas 
duas medidas socioeducativas.  A maior parte dos intrumentos processuais, 33% deles, teve origem 
em São Paulo pela Procuradoria Geral do Estado (PGE-SP) ou outro. Em seguida vem o estado do 
Rio de Janeiro, com 26%, e o Rio Grande do Sul, com 18%. No entanto, são apenas sete as unidades 
da federação que apresentam tais instrumentos. Como resultado dos acórdãos do STF, 74% dos 
instrumentos foram indeferidos, contra 15%, providos. Já 8% dos casos tiveram o deferimento parcial 
e 3% deles não foram conhecidos pelo Supremo.

6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Ao  analisar  os  dados  nos  39  acórdãos  do  STF  referentes  às  medidas  socioeducativas, 
compreendidos entre 1992 e 2011, destaca-se que o ano de 2010 foi o que apresentou a maior parte 
dos  instrumentos  processuais,  oriundos,  em  sua  maioria,  de  Defensorias  Públicas.  Nota-se  a 
concentração dos instrumentos impetrados em determinadas unidades da federação, bem como um 
número reduzido de casos que chegam ao STF, já que Dell’Aglio (2005, p. 120) destaca que em 1997 
foram aplicadas 20.352 medidas, frente a 2 casos julgados no mesmo ano pelo Tribunal. Também se 
deve lembrar que, do total, 74% dos instrumentos processuais foram indeferidos.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES PEREIRA, Josilaine. Medidas socioeducativas: um olhar sobre as práticas pedagógicas 
desenvolvidas junto aos adolescentes em conflito social no centro educacional regional de Lages/SC. 
Anped. Disponível  em:  <http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/posteres/GT06-3099--Int>.  Acesso 
em: 14 abr. 2011

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. Lucia Guidicini e Alessandro Berti Contessa. 3 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito penal: parte geral. 3 ed. Curitiba: Lumen Juris, 2008.

DECLARAÇÃO dos Direitos da Criança.  Unicef. Disponível em: <http://www.unicef.org.br>. Acesso 
em: 11 abr. 2011.

DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcântara; OLIVEIRA, Thales Cezar de.  Estatuto da criança e do 
adolescente. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007.



DELL’AGLIO,  Débora  Dalbosco  [et.  al.].  Eventos  estressores  no  desenvolvimento  de  meninas 
adolescentes  cumprindo  medidas  socioeducativas.  Padeia. Cadernos  de  Psicologia  e  Educação. 
Departamento de Psicologia e Educação, FFCL RP-USP, vol. 15, n. 30, p. 119-129, jan./abr. 2005, 
publicação  quadrimestral  da  Faculdade  de  Filosofia,  Ciências  e  Letras  de  Ribeirão  Preto  – 
Universidade de São Paulo.

FRASSETO,  Flávio  Américo.  Pela  necessidade  de  uma  doutrina  do  processo  de  execução  de 
medidas socioeducativas. Acervo Operacional dos Direitos da Criança e Adolescente, Associação 
Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude (ABMP). Disponível 
em: <http://www.abmp.org.br/acervo.php>. Acesso em: 20 mar. 2011.

HULSMAN, Louk; CELIS, Jacqueline Bernat de. Penas perdidas: o sistema penal em questão. Trad. 
Maria Lúcia Karan. Niterói: Luan, 1993.

MENESES,  Elcio  Resmini.  Medidas  socioeducativas: uma  reflexão  jurídico-pedagógica.  Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2008.

SOUZA PEREIRA, Rosemary Ferreira de.  Algumas diferenças entre os Códigos de Menores e o 
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Fundação  Abrinq. Disponível  em: 
<http://www.fundabrinq.org.br/_Abrinq/documents/peac/diferencas>. Acesso em: 14 abr. 2011.

VALENTE, José Jacob. Estatuto da criança e do adolescente: apuração do ato infracional à luz da 
jurisprudência: Lei Federal n. 8.069, de 13-7-1990. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006.



REFLEXÕES ACERCA DO DIREITO EDUCACIONAL: 

por uma prática jus pedagógica na valorização dos direitos da criança e do adolescente

Daniele Ditzel Mattioli11

Rita de Cássia da Silva Oliveira12

RESUMO

Este trabalho é parte integrante de pesquisa do curso de Mestrado em Educação e tem por objetivo 

analisar a lacuna existente na formação do profissional da Educação quanto ao reconhecimento da 

instituição escola como parte integrante de um sistema social, com implicações políticas e jurídicas. O 

Direito Educacional é o conjunto de leis e normatizações que regulam a educação no país, de forma 

que o conhecimento destas regulamentações possibilita uma atuação docente comprometida com o 

respeito  à  condição  peculiar  de  seus  alunos,  de  pessoa  em  desenvolvimento,  e  dá  a  ele  o 

embasamento necessário para uma prática voltada à concretização dos objetivos e fundamentos do 

Estado brasileiro. A pesquisa, desenvolvida através de revisão bibliográfica acerca do tema, vislumbra 

o reconhecimento da importância do Direito Educacional na formação de docentes.  

Palavras  chaves:  Formação  do  professor;  Direito  Educacional;  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação Nacional; Estatuto da Criança e do Adolescente; prática jus pedagógica

 

INTRODUÇÃO

Na  transmissão  do  conhecimento  produzido  socialmente  encontra-se  a  função  social  da 

escola que, para além dessa tarefa deve orientar o processo educacional com fins a formar a criança 

e o adolescente para o exercício da cidadania, sendo este um dos fundamentos elencados no artigo 

1º da Constituição Federal de 1988 e reforçado no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei nº 9394/1996.

A escola  é  percebida  como um subsistema social,  que,  ao mesmo tempo influencia  e  é 

influenciada pelo processo histórico vivenciado.

Nesse sentido, embora possua normas específicas, a escola não pode ser tratada como um 

microcosmo imune à legislação vigente no país.

Sendo o espaço de construção do cidadão,  a  escola  é  também um local  privilegiado de 

socialização.  Por essa razão,  se faz necessário que os agentes responsáveis pela formação dos 

educandos tenham, senão o domínio, o conhecimento da organização jurídica do Estado que regula a 

educação nacional.
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O conhecimento das normas que incidem no ambiente escolar e que regulam a atividade 

educacional possibilita ao professor encontrar soluções acertadas no cotidiano da sala de aula.

OBJETIVOS

Os objetivos do trabalho visam demonstrar a relevância do conhecimento do corpo de leis 

relativas à educação - Direito Educacional na formação de professores e caracterizar o Estatuto da 

Criança  e  do  Adolescente  como  instrumento  didático  para  a  formação  cidadã  da  criança  e  do 

adolescente.

DESENVOLVIMENTO

As leis que regulamentam o sistema escolar  constituem o instrumento técnico da política 

educacional  pensada  pelo  Estado,  de  forma  que  a  consecução  das  mesmas  cumpre  com  a 

assimilação de condutas e valores considerados socialmente relevantes.

A própria  legislação  educacional  tem  passado por  várias  alterações,  o  que  demonstra  a 

preocupação e a necessidade em trabalhar com as questões de direito no ambiente escolar.

Dessa  forma,  esta  pesquisa  tem seu  olhar  voltado  para  a  alteração  sofrida  pela  Lei  de 

Diretrizes  e  Bases  no  ano  de  2007,  com  a  entrada  em  vigor  da  Lei  nº  11.525  que  inclui, 

obrigatoriamente, no currículo do ensino fundamental conteúdo que trate dos direitos das crianças e 

dos adolescentes, tendo como diretriz o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990.

O direito  à  Educação está  consagrado internacionalmente pela  Declaração Universal  dos 

Direitos Humanos da ONU de 1948 e ratificado no Brasil pela Constituição Federal de 1988.

Ao afirmar a educação como um direito destaca-se sua autenticidade enquanto interesse 

público e, está na ação reguladora do Estado, através da elaboração e aplicação de uma política 

pública educacional um dos meios para a concretização deste direito.

A educação é um dos elementos essenciais da condição do ser humano, desta forma, o 

campo de atuação e interferência da educação ultrapassa o indivíduo isolado e se faz perceber em 

todas as relações sociais.

Em uma sociedade democrática, o Direito consiste na base da ordem social. Portanto, existe 

em função da sociedade com vistas a permitir o desenvolvimento harmônico, individual e coletivo.

O Direito mostra-se como fenômeno histórico, ao revelar como seu escopo a promoção do 

bem comum que traduz-se na realização da justiça, da segurança, do bem-estar e do progresso.

O alcance do Direito, na atualidade, objetiva a aplicação da justiça e a garantia das liberdades 

fundamentais para que o homem possa viver em harmonia com outros homens. Assim determinado, o 

Direito é constituído por fatores fundamentais que se implicam e exigem reciprocamente e se fazem 

presentes em todos os momentos da vida jurídica.

O direito  à  educação  como interesse  social  foi  confirmado  e  ampliado  pela  Constituição 

Federal de 1988, em que pese seja o bem jurídico através do qual se constrói uma sociedade livre, 

justa e solidária.



A relação entre Direito e Educação no Brasil está presente desde a Constituição imperial de 

1824, sendo ratificada nas cartas constitucionais que se seguiram.

Como a área de atuação e também a fonte criadora do Direito está nas relações sociais, faz-

se necessário que ele se posicione frente às novas exigências da sociedade. Nesse sentido, Elias de 

Oliveira Motta (MOTTA, 1997, p.69) indica o pensamento de Esther de Figueiredo Ferraz de que o 

Direito 

[...]  cada  vez  mais  se  inclina,  atento  e  pressuroso,  sobre  o  fenômeno 
educacional, procurando enquadrá-lo na sua rede de preceitos, envolvê-lo 
no seu corpo de normas,  de maneira a discipliná-lo,  de tal  forma que a  
educação não se desvie, antes se oriente em direção aos seus verdadeiros  
fins  e  produza  aqueles  resultados  que  se  podem,  legitimamente,  dela  
esperar.  Então,  é  um fato  que,  cada vez mais,  o  Direito  está  atento  ao  
fenômeno educacional (FERRAZ, 1983, p.28-29).

Ao apresentar um vasto ordenamento jurídico coativo específico da área educacional, do qual 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é uma espécie de código, secundado por leis 

conexas  e  normas  complementares,  embasadas  na  Constituição  Federal  que  enumera  seus 

princípios básicos, pode-se dizer constituído o Direito Educacional.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado em 13 de julho de 1990 é um 

instrumento jurídico que surge como resultado de um amplo movimento da sociedade em prol dos 

direitos da infância.

O  momento  histórico  em  que  nasceu  o  ECA  representou  a  vitória  do  processo  de 

redemocratização brasileira, com conquistas nas áreas sociais, que tiveram na Constituição Federal 

de 1988 o seu ápice. A carta constitucional trouxe em seu corpo, de forma extensiva a proteção aos 

direitos  fundamentais  da  pessoa  humana.  Por  esta  razão  ficou  conhecida  como  “Constituição 

Cidadã”.

A percepção sobre a infância, agora enquanto sujeito de direitos, opera uma sutil mudança 

que implica numa concepção diferenciada dos seus direitos e deveres. Para tanto família, sociedade 

e Estado devem passar por uma reorganização das suas estruturas tornando-se receptivos ao novo 

paradigma proposto.

É no cotidiano da relação ensino-aprendizagem e no processo de legitimação de estatutos 

legais de convivência social que o espírito da lei se corporifica. Quando a prática social reflete as 

disposições legais, esta interface estabelecida entre a realidade social e a lei ultrapassa o trabalho 

reflexivo sobre a coerência jurídica do texto para consolidar o processo de construção democrático da 

sociedade.

É  nesse  intuito  que  a  obra  O Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  e  o  professor: 

reflexos na sua formação e atuação do Promotor de Justiça Luiz Antonio Miguel Ferreira (2008), 

que atua na área da Infância e da Juventude no estado de São Paulo apresenta uma reflexão inicial 

nessa linha de pesquisa que objetiva  realizar  a interface entre a legislação pertinente ao âmbito 

educacional e a área da educação escolar. Esclarece o autor que, sendo o preparo do aluno para o 

exercício da cidadania,  um dos objetivos legais da educação e que,  este deve ser desenvolvido 

coletivamente  “[...]  o  Estado  exerce  papel  fundamental,  visto  ser  o  detentor  de  mecanismos  e 



instrumentos,  possuindo  uma  rede  organizada  e  estruturada,  para  desempenhar  esse  mister,  e, 

nesse caso, a ESCOLA é o centro de referência da questão, assumindo o PROFESSOR papel de  

extrema relevância dentro desse contexto” (FERREIRA, 2008, p. 102), e dessa forma precisa estar 

preparado para que sua ação seja desenvolvida nesse sentido.

Outra contribuição importante na discussão sobre o Direito Educacional é encontrada na obra 

Direito Educacional Brasileiro – História, Teoria e Prática, de Nelson Joaquim (2009). Este autor 

defende em seu trabalho a autonomia do Direito Educacional, esclarecendo a diferença entre este e a 

Legislação Educacional  defendendo a idéia  de que “[...]  o Direito  Educacional  como instrumento 

pedagógico e jurídico de tutela à educação, além de disponibilizar os instrumentos extrajudiciais e  

judiciais,  para  a  prática  educacional  vem [...]  ampliando  as  discussões  sobre  as  relações  entre  

educação e direito, com o propósito de fortalecer o sistema educacional brasileiro” (JOAQUIM, 2009, 

p. 267).

A sociedade contemporânea reconhece a educação como mecanismo vital para a efetividade 

do regime democrático.  Nesse sentido, Norberto Bobbio (1992), na obra A Era dos Direitos nos diz 

que: “[...]  Não existe atualmente nenhuma carta de direitos, para darmos um exemplo convincente,  

que não reconheça o  direito  à instrução – crescente,  de resto,  de sociedade para sociedade –,  

primeiro elementar, depois secundária, e pouco a pouco até mesmo universitária” (BOBBIO, 1992, 

p. 75), o que vem a demonstrar a seriedade com que devem ser tratadas as questões relativas ao 

direito à educação.

A contribuição da obra Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica 

da aprendizagem, de Henry Giroux (1997)possui relevância para o desenvolvimento desta pesquisa 

uma vez que defende a natureza política do ensino ao definir as 

“[...] escolas como esferas públicas democráticas [...]. Com uma linguagem 
política, as escolas são então defendidas como instituições que fornecem 
as  condições  ideológicas  e  materiais  necessárias  para  a  educação  dos  
cidadãos na dinâmica da alfabetização crítica e coragem cívica,  e estas  
constituem a base para seu funcionamento como cidadãos ativos em uma 
sociedade democrática” (GIROUX, 1997, p. 28).
 

Este trabalho de pesquisa tem como fundamentação o entendimento da educação como um 

ato político que, nas palavras da filósofa Marilena Chauí é “[...]  o modo pelo qual a sociedade [...]  

discute, delibera e decide em comum para aprovar ou rejeitar as ações que dizem respeito a todos os  

seus membros” (CHAUÍ, 1999, p.370).

Avançando  nesta  linha  de  pensamento,  reconhecendo  como  propósito  da  educação  o 

preparo do aluno para o exercício da cidadania e, percebendo a escola como o microcosmo social 

privilegiado para esse fim,  uma vez que no ambiente  escolar  é  possível  o desenvolvimento das 

habilidades necessárias à vida democrática, buscará a realização da interface entre às legislações 

pertinentes à educação e a área educacional.

Para  o  embasamento  teórico  a  pesquisa  analisa  autores  tanto  do  campo  jurídico,  como 

pensadores da educação, além dos textos legais relacionados à Educação na perspectiva de uma 

discussão sistematizada acerca das contribuições da área do Direito para a formação do professor. 



O corte do estudo é transversal, tendo como marco inicial o ano da aprovação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, 1990 e os avanços na área educacional nesses 20 anos de vigência da 

norma, em especial o ano de 2007 em que é editada lei que torna obrigatório nas escolas o trabalho 

sobre os direitos da criança e do adolescente.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES registra algumas 

produções, entre dissertações e teses, elaboradas sobre o tema ora apresentado. Verifica-se que a 

discussão acerca da temática ainda é incipiente  com pesquisas abordando a questão do Direito 

Educacional aparecendo a partir  de 1999 e diversos trabalhos sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente em esferas distintas,  que vão desde questões relacionadas ao processo de adoção, 

cumprimento de medidas sócio-educativas, como as relacionadas ao direito à educação, que acabam 

por ter uma maior proximidade com o objeto deste estudo. 

Dessa  forma,  estes  são  apenas  apontamentos  iniciais  que  demonstram a  viabilidade  da 

pesquisa e a atualidade do tema, uma vez que este demanda a ampliação de trabalhos direcionados 

na área.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação do professor em sala de aula há muito não está mais restrita à transmissão do 

saber produzido.

A dinâmica  do  mundo  contemporâneo,  com  as  inovações  tecnológicas  e  a  velocidade 

impressa à produção, divulgação de informações e saberes exige do professor, além do domínio dos 

conteúdos propriamente dito, uma visão acerca deste movimento social.

Nesse  sentido,  as  alterações  políticas  e  sociais  sentidas  no  Brasil  a  partir  da 

redemocratização e, em especial, a organização do país com o advento da Constituição Federal de 

1988 e as leis que se seguiram (Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases, 

por exemplo) alteraram a organização da escola e, como conseqüência, a relação professor-aluno.

Essa realidade fez com que um novo olhar fosse destinado para as instituições de ensino, 

com vistas a compreender as relações vivenciadas no ambiente escolar tanto quanto as questões 

pedagógicas, como aquelas consideradas na educação como um todo. 

A preocupação em reconhecer a escola não como um mundo a parte da sociedade, mas 

como  integrante  das  relações  sociais  inicia  um  movimento  que  reclama  o  diálogo  entre  os 

instrumentos legais voltados para a educação, a criança e o adolescente e a prática da sala de aula.
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PROMOVENDO ESPAÇOS DE REFLEXÕES E DISCUSSÕES: UMA 
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RESUMO: O presente artigo pretende relatar as ações desenvolvidas pelo 

subprojeto “Promovendo espaços de reflexões e discussões: uma proposta de ação 

preventiva quanto ao fenômeno da violência, no contexto do Programa Pró – jovem 

do Governo Federal, no município de Ponta Grossa”, experiência desenvolvida pelas 

acadêmicas de Serviço Social, integrantes do “Projeto Conhecer, Capacitar e 

Prevenir: Uma Proposta de Enfrentamento da Violência Familiar contra Crianças e 

Adolescentes no Município de Ponta Grossa, através da extensão universitária”, as 

atividades foram realizadas nos meses de agosto de 2010, e abril de 2011 no 

Programa do Governo Federal, Pró-jovem vinculados ao Centro de Referência da 

Assistência Social - CRAS Santa Luzia no Município de Ponta Grossa -Paraná. O 

objetivo geral foi de contribuir na prevenção do envolvimento dos adolescentes 

inseridos no Pró-jovem com o fenômeno da violência. Este objetivo foi cumprido 

através da realização de encontros junto aos adolescentes e jovens inseridos no 

Programa Pró-jovem, através de espaços de reflexões e discussões sobre a 

temática. Os temas trabalhados nos encontros foram: Conceito e tipos de Violência; 

Violência intrafamiliar; Relações familiares; Convivência social; Violência Escolar; 

Bullyng e Violência com armas, através da realização de encontros promovendo 

espaços de reflexão e discussão sobre a temática junto aos adolescentes. 

INTRODUÇÃO
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De acordo com Barreto (2009) a partir do ano de 2002 houve o estabelecimento de uma 

parceria  entre  o  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  –  CEDCA e  o 

Departamento de Serviço Social dando início à várias atividades de assessoria na área da infância e 

adolescência (capacitações, espaços coletivos de reflexão, seminários, palestras, pesquisas, entre 

outros) o que culminou na estruturação do Núcleo de Estudos, Extensão, Pesquisa e Assessoria na 

área da Infância e Adolescência – NEPIA.

O Núcleo de Estudos, Extensão, Pesquisa e Assessoria na área da Infância e Adolescência 

(NEPIA) têm por objetivos construir um espaço coletivo de reflexão, sistematização e produção de 

conhecimentos  sobre  a  área  da  Infância  e  Adolescência  e  as  diversas  questões  sociais  que 

permeiam a  realidade  das  famílias  brasileiras;  bem como assessorar  os  Conselhos  Tutelares  e 

Conselhos  Municipais  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  dos  municípios  da  região  dos 

Campos Gerais e demais entidades na reflexão sobre alternativas de trabalhos com famílias e com 

crianças e adolescentes. Na elaboração de projetos, programas e políticas que visem à melhoria de 

atendimento a este segmento social.

Atualmente  é  desenvolvido  no  NEPIA,  o  Projeto  “Conhecer,  Capacitar  e  Prevenir:  uma 

proposta  de enfrentamento  da  violência  familiar  contra  crianças e  adolescentes no município  de 

Ponta Grossa - PR”. Este projeto atua principalmente nas Unidades de Saúde da Família através de 

capacitações, tendo por objetivo sensibilizar os sujeitos envolvidos, buscando potencializar as ações 

e serviços com uma nova atitude, compromisso e colaboração em relação à problemática.

O fenômeno da violência tem atingido a toda a sociedade independente do nível cultural ou 

social dos indivíduos, ocorrendo com grande freqüência entre os jovens e adolescentes, haja vista as 

estatísticas estarrecedoras do aumento deste fenômeno na faixa etária mais jovem. 

Tomando como base a classificação da Organização Mundial da Saúde, 
constata-se que as "causas externas" constituem a primeira causa de morte 
na faixa etária  de 5 a 14 anos (46,5%) e dos jovens de 15 a 29 anos 
(64,4%), no conjunto das causas de mortalidade desses grupos de idade. 
(MINAYO, 1998)

Considerando os dados expostos e o fato de que o projeto até o presente momento não havia 

trabalhado diretamente com os adolescentes, é que o Programa Pró-jovem mostrou ser uma porta de 

entrada para a prevenção, devido às proporções que tomou o fenômeno da violência ocorrida nessa 

faixa etária,  assim, foi desenvolvido o subprojeto “Promovendo espaços de reflexões e discussões: 

uma proposta de ação preventiva quanto ao fenômeno da violência, no contexto do Programa Pró – 

jovem do Governo Federal, no município de Ponta Grossa”. 

Conforme exposto no site do MDS (2010), o programa Pró - jovem Adolescente é uma das 

formas de inclusão de jovens na faixa etária de 15 a 17 anos, prestando um serviço socioeducativo, 

integrando as ações de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Os 

jovens inseridos são prioritariamente àqueles que se encontram fora da escola, que participam ou 

tem participado  de outros programas sociais, que estejam em situação  de vulnerabilidade e risco 

pessoal ou social, que sejam egressos ou que estejam sob medida protetiva ou socioeducativa, e 

também jovens oriundos de Programas de Atendimento à Exploração Sexual Comercial de menores. 

O objetivo do subprojeto desenvolvido veio de encontro aos objetivos do programa, contribuindo para 

a diminuição dos índices de violência entre os jovens, capacitando estes para atuarem como agentes 
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de transformação e desenvolvimento de sua comunidade, oportunizando momentos que propiciam o 

convívio no grupo, com oportunidades de reflexões grupais e ações, visando o desenvolvimento de 

capacidades para o enfrentamento das violências e das condições de vida estimando a utilização de 

valores éticos.

O já referido subprojeto inclui a proposta de rompimento do ciclo vicioso da violência, que nos 

cerca e envolve cada vez mais os adolescentes e jovens, necessitando ser pensado meios de se 

trabalhar  em  prol  da  não  ocorrência  desta,  através  da  prevenção  de  atos  de  violência  e  do 

envolvimento dos adolescentes e jovens em atividades que promovam  junto a estes espaços de 

reflexões e discussões sobre o fenômeno, estimulando a diminuição de casos de violência entre 

estes,  por  meio  do  despertar  da  inquietude,  contribuindo  assim  para  a  mudança  deste  dado 

fenômeno, trabalhando o rompimento do ciclo de reprodução da violência.

Pensando  na  formulação  da  Política  de  atendimento  dos  Direitos  do  Adolescente,  e  na 

responsabilidade que estes possuem como protagonistas de sua história, deu-se início as atividades 

junto aos adolescentes inseridos no Programa Pró-jovem visando  à prevenção e identificação de 

violências  intrafamiliares,  contribuindo  para  a  diminuição  dos  índices  de violência  entre  os 

adolescentes e jovens, capacitando estes para atuarem como  agentes de transformação frente ao 

fenômeno  por  meio  de discussões  e  reflexões  grupais  quanto  à  temática,  com  vistas  ao 

desenvolvimento  de capacidades  para  o  enfrentamento  das  violências  e  das  condições  de vida 

estimando a utilização de valores éticos e o protagonismo baseado na cultura da paz.

OBJETIVOS

O subprojeto  teve  como objetivo  geral  contribuir  para  a  prevenção  do  envolvimento  dos 

adolescentes inseridos no Pró-jovem com o fenômeno da violência.  E como objetivos específicos a 

promoção de  espaços  de  reflexões  e  discussões  sobre  o  fenômeno  da  violência junto  aos 

adolescentes e jovens inseridos no Programa, estimulando a diminuição de casos de violência entre 

os adolescentes numa ação preventiva junto ao Programa Pró-jovem. Contribuindo assim para a 

mudança  deste  dado  fenômeno, trabalhando o  rompimento  do  ciclo  de  reprodução  da  violência 

visando à prevenção e identificação de violências intrafamiliares, visto que estes jovens serão os 

futuros pais educadores e profissionais, restaurando assim a esperança da sociedade em relação ao 

futuro, e na construção de uma sociedade mais tolerante baseada na cultura da paz.

METODOLOGIA

A parceria entre o Projeto e o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS 

Santa Luzia se deu após contato telefônico com a assistente social, sendo percebido 

seu interesse pelos assuntos trabalhados pelo Projeto, foi marcada uma reunião 

entre a equipe e a assistente social. Esta reunião se deu nas dependências do 

CRAS, onde foi exposto o Projeto, bem como seus objetivos, e as temáticas pré-

definidas. Em ato contínuo à reunião estabeleceu-se uma parceria entre o Projeto e 



CRAS, com aceitação das temáticas propostas pela equipe. Uma vez marcadas as 

datas para a realização das atividades deu-se início a estas, trabalhando junto aos 

adolescentes os temas: Conceito e tipos de Violência; Violência intrafamiliar; 

Relações familiares; Convivência social; Violência Escolar; Bullyng e Violência com 

armas. Os temas foram trabalhados através da realização de oficinas dialogadas, 

dinâmicas e vídeos, promovendo espaços de reflexões e discussões sobre a 

temática. 

Dando início às atividades junto aos adolescentes, foi realizada uma breve 
introdução ao tema. Com o grupo reunido em um círculo, foi solicitado que em um 

processo reflexivo os participantes escrevessem em cartazes distintos suas 
concepções sobre violência, e ao expor ao grupo, era então indagado dos tipos de 
violência que expôs, quais eram de seu conhecimento e quais eram percebidos em 

seu dia-a-dia. O objetivo desta atividade foi de apreender suas percepções e 
vivências com relação à temática dentro de suas relações. Dando seqüência às 

atividades foi solicitada a divisão dos adolescentes em grupos para a realização de 
uma dramatização, cada grupo designou papéis aos seus integrantes formando uma 

família segundo suas concepções, cada grupo (família) desenvolveu então uma 
dramatização de um conflito familiar. O objetivo foi de trabalhar a partir dos conflitos 

apresentados as diferentes necessidades dos membros da família, os valores, 
objetivos, personalidades, e ritmos que facilitam para que ocorram conflitos, e em 

reflexão com estes, discutimos a solução para a não ocorrência dos conflitos 
representados, dando aos participantes, espaço para reflexão e discussão no 

grande grupo a cada apresentação sobre: - (fragilidades relacionais, e relações 
familiares) usando os exemplos apresentados na dramatização. Dando continuidade 

às atividades, com os participantes divididos em grupos foi realizada a atividade 
onde cada grupo recebeu uma folha de papel bobina e listaram atos violentos que 

presenciaram ou imagens violentas que marcaram através da mídia, identificando e 
expondo aos demais qua foi a motivação para a ocorrência do fato exposto. O 

objetivo desta atividade foi fazer com que o grupo reflitisse o porque da ocorrência 
da violência, o que motiva as pessoas a agir violentamente, e o que levou os 

vitimizadores as vias de fato nos casos colocados pelos participantes. A introdução 
ao tema “bullyng”, ocorreu após ser passado um vídeo com uma reportagem do 

Jornal Hoje da TV Globo, que falava sobre o tema. Após o vídeo tivemos uma breve 
explanação sobre o bullyng nas escolas, com posterior reflexão grupal sobre o 

assunto. Neste momento, foi cedido espaço aos participantes para uma reflexão 
grupal sobre as situações de violências presentes nas escolas, e vivenciada, ou 

presenciada por estes, onde refletimos os fatos trazidos por estes e finalizamos de 
forma a colocar estes como protagonistas no desfecho positivo das violências 

sofridas evitando o uso da violência na resolução de conflitos escolares. Também 
trabalhamos brevemente a questão da violência cometida com uso de armas, 

indagando se estes conheciam pessoas que foram vítimas da violência com armas e 
refletindo as colocações dos participantes com relação aos fatos de seu 

conhecimento. 

com quem?



E finalizando as atividades foi realizada a dinâmica da bexiga. Com o grande grupo 

reunido em um círculo, como se formasse uma grande família cada membro recebeu uma bexiga a 
qual deveria manter no ar, aos poucos os integrantes foram sendo retirados do grupo (família) 

devendo este deixar sua bexiga para que os outros integrantes a mantivessem no ar, até tornar-se 
impossível cumprir esta tarefa. Posteriormente foi cedido um tempo para a exposição dos 

sentimentos daqueles que foram sendo retirados da brincadeira, e dificuldades sentidas pelos que 
ficaram por último, aproveitando suas falas finalizou-se com a explanação do objetivo, falando do 

valor da convivência familiar. O objetivo foi trabalhar a necessidade da união da família, e a 
importância que cada membro exerce dentro desta, mesmo diante das fragilidades e dos conflitos 

presentes nas famílias, seja esta como for, dentro de suas particularidades possuem essencial 
importância em nossas vidas. E por fim foi passado aos participantes um vídeo motivacional. Dessa 

forma cumprimos com o objetivo de estar promovendo junto aos adolescentes espaços de reflexões e 
discussões sobre o fenômeno da violência.

RESULTADOS

Até o presente momento foram trabalhados três coletivos (forma como são chamados os 

grupos de adolescentes dentro do Programa), o primeiro coletivo trabalhado no ano de 2010 teve a 

duração de 8 (oito) horas de atividades, distribuídas em dois dias, quarta e quinta-feira, no período da 

tarde.  

No mês de abril do corrente ano, após restabelecimento da parceria entre o projeto e o CRAS 

Santa Luzia foi dada a continuidade às atividades iniciadas no ano anterior junto aos Pró-jovens, 

sendo que no mês de abril foram trabalhados dois coletivos, onde as atividades foram concentradas 

em apenas uma tarde por coletivo, com a duração de 4 (quatro) horas de atividades, com encontros 

às quartas-feiras, conforme a disponibilidade destes não interrompendo suas atividades normais. Os 

temas  trabalhados  foram:  Conceito  e  tipos  de  Violência;  Violência  intrafamiliar; 

Relações familiares; Convivência social; Violência Escolar; Bullyng e Violência com 

armas,  através  da  realização  de  encontros  promovendo  espaços  de  reflexão  e 

discussão  sobre  a  temática  junto  aos  adolescentes.  As  duas  primeiras  atividades 

realizadas com os adolescentes inseridos no programa Pró-jovem através de espaços de reflexões e 

discussões sobre a questão da violência foram realizadas nos dias 23 e 24 de agosto de 2010 junto 

ao grupo de adolescentes inseridos no Pró-jovem do bairro Borato, vinculado ao CRAS Santa Luzia. 

No primeiro dia contamos com a participação de 10 (dez)  adolescentes e no segundo encontro 

contamos com a participação de 17 (dezessete)  adolescentes. 

Em 2011, após restabelecimento da parceria entre o projeto e o CRAS, e reelaboração do 

subprojeto concentrando as atividades em apenas um encontro devido à disponibilidade da demanda, 

foi dado continuidade às atividades, onde no mês de abril do corrente ano, trabalhamos dois coletivos 

nos dias 06 e 20 de abril. O primeiro coletivo trabalhado foi no bairro Santa Luzia, contando com a 

participação de 17(dezessete) adolescentes, no segundo coletivo do bairro Dalabona contamos com 

a partipação de 10 (dez) adolescentes.

Os participantes responderam de forma positiva às atividades desenvolvidas cumprindo com 

o objetivo de estar promovendo junto aos adolescentes espaços de reflexões e discussões sobre o 

fenômeno  da  violência.Os  principais  aspectos  levantados  durante  o  tempo  passado  junto  aos 

como?



adolescentes  gerando  discussões  e  reflexões  em  torno  da  temática  foram  as  experiências  do 

cotidiano, as violências presenciadas ou vivenciadas pelos participantes e suas motivações. Por meio 

das  exposições  dos  participantes  percebemos que  as  temáticas  vieram de  encontro  à  realidade 

destes na comunidade, e na convivência escolar,  pois durante suas explanações percebemos em 

seus relatos que a maioria dos adolescentes participantes convivem com a problemática do bullyng, e 

que  este  tipo  de  violência  geralmente  leva  a  agressão  física.  E  que  a  maior  parte  destes  já 

presenciaram, ou até mesmo vivenciaram algum tipo de violência,  seja como vítima ou causador 

desta.

CONCLUSÕES

As ações desenvolvidas no Pró – jovem objetivaram a prevenção da violência intrafamiliar e 

no âmbito da convivência social dos adolescentes inseridos no programa, bem como o envolvimento 

dos adolescentes com o dado fenômeno. 

Estima - se que o processo de promover junto aos adolescentes espaços de reflexões e 

discussões  sobre  a  temática  venha  a  estimular  a  diminuição  de  casos  de  violência  entre  os 

participantes.  Esta  ação  preventiva  dentro  da  instituição  do  Pró  –jovem veio  a  somar  junto  ao 

programa levantando nos participantes a inquietude quanto à problemática contribuindo assim para a 

mudança  deste  dado  fenômeno, trabalhando o  rompimento  do  ciclo  de  reprodução  da  violência 

visando à prevenção do uso desta no meio em que se encontram inseridos, prezando pelo diálogo, e 

o desenvolvimento de uma consciência crítica quanto ao assunto.

O tema foi abordado de forma ampla visto que estes jovens serão os futuros pais educadores 

e profissionais, fazendo-se necessário construir estratégias que colaborem com o rompimento desse 

ciclo  de  violência  que  envolve  a  toda  a  sociedade,  e  que  não  podemos  deixar  que  sejam 

naturalizadas, rompendo com as práticas dissimuladas ou descaradas de violência, cumplicidade e 

crueldade.  Sendo  que  estes  fatores  levaram  ao  desenvolvimento  desse  subprojeto, partindo  da 

indagação se seria possível pensar um futuro para crianças e adolescentes que vivem a experiência 

da violência com a possibilidade de não repetirem as violências as quais foram vítimas. Em seu livro: 

Violência de pais contra filhos: a tragédia revisitada a autora Viviane Guerra (2001, p.54) diz que: “No 

fundo  os  pais  revivem  sua  própria  infância  através  dos  filhos  e  em  conseqüência  se  vêm 

impulsionados tanto em reproduzi-la fielmente quanto a diminuir os seus rigores”.  O Serviço Social 

não  é  único,  mas  se  coloca  como  mediador  fundamental  na  criação  desta  nova  cultura,  de 

reconhecimento dos adolescentes como sujeitos de direitos, para isto a realização  de ações como 

esta se fazem necessárias, para que se desenvolva uma perspectiva em que o adolescente tenha a 

oportunidade de fortalecer seu convívio no meio familiar e comunitário como um sujeito de direitos, e 

que  reflita  suas  ações  como um sujeito  pensante  em relação  aos  resultados  de suas  decisões, 

reconhecendo a si próprio como protagonista de sua história.  
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RESUMO:  O PROPÓSITO DESTE TEXTO,  É APRESENTAR UM BREVE RESGATE HISTÓRICO ACERCA DAS profundas transformações 

sociais, econômicas e culturais, que veio a afetar as rotinas produtivas e as relações sociais no Brasil. Esta nova configuração social 

produziu novas desigualdades sociais que exigiram do campo das políticas públicas alternativas para 

enfrentar este quadro de exclusão que se estabeleceu. Portanto é neste âmbito, que na década de 

90, se inicia as discussões em torno da prioridade à população jovem, que acarreta políticas públicas 

direcionadas  para  a  juventude.  Visto  a  heterogeneidade  da  juventude,  o  Governo  Federal,  ao 

considerar a juventude como uma condição social, apresenta uma série de programas destinados à 

atender as diversas vulnerabilidades que os jovens estão inseridos. Dentre estes, nos reportaremos 

ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, modalidade Adolescente, direcionado para 

adolescentes de 15 a 17 anos. 

O presente resumo, é parte das análises da pesquisa de Iniciação Científica 

(PIBIC)17, o qual   tem como objetivo identificar as ações sócio educativas desenvolvidas no 

âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, no município de Ponta Grossa. Este 

resumo, realiza  um  traçado  histórico,  da  trajetória  das  políticas  públicas  para  a 

juventude no Brasil e identifica de que forma elas vem acontecendo, ou seja como 

elas vem ganhando visibilidade e conquistando espaço. A partir  disso  compreender  o 

Projovem nas políticas públicas para a juventude, como uma forma de enfrentamento a violência.

Os procedimentos metodológicos utilizados foram, a pesquisa bibliográfica que é desenvolvida 

a partir de materiais já elaborados, constituído, neste momento por livros e artigos científicos. (GIL, 

1994). A partir da pesquisa bibliográfica buscar-se-á conceitos, referências teóricas em torno da 

discussão sobre a trajetória das políticas públicas no Brasil.

151   Aluna orientanda e bolsista do CNPQ.

161  Professora doutora, orientadora do  Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, da linha de pesquisa,  

Proteção Social e Cidadania.

171  Programa de Iniciação Científica subsidiado pelo Cnpq



Juntamente foi utilizada a pesquisa documental, que se difere da pesquisa bibliográfica pela 

natureza das fontes. A pesquisa documental se valerá de materiais que ainda não receberam um 

tratamento analítico (GIL, 1994). Utilizamos, neste momento a legislação de proteção à juventude e 

decretos que regulamentam a gestão do Projovem - Adolescente . 

A discussão a cerca da implantação das políticas públicas para a juventude é 

recente na agenda pública brasileira,  ela  se inclui  apenas quando os problemas 

tomam proporção política no cotidiano. 

Segundo Silva (p. 32, 2005) na conjuntura nacional da década de 1980, o Brasil vivia um 

clima  de  efervescência  com  o  processo  de  transição  político  –  democrática,  com  o  (novo) 

sindicalismo, com o movimento das “Diretas-já”, com o movimento pela anistia e com as lutas por 

direitos trabalhistas, sociais, políticas e civis.

[...] A política brasileira, nos meados dessa década tinha como marco a 0Nova República, que 

intencionava o  exercício  da  democracia,  da  cidadania  e  da  regulamentação  do Estado  de 

direito. A proclamação de direitos e as condições para sua exigibilidade constituíram, demanda 

imperativa do próprio Estado de direito. Como reflexo desse contexto, no campo da infância 

ocorreu uma ampla mobilização nacional, com repercussão internacional, que visava à defesa 

dos direitos de crianças e adolescentes e lutava por mudanças no Código de Menores, na 

mentalidade social e nas práticas judiciais e sociais dos órgãos de Estado que implementavam 

a política destinada a esse segmento.  

Até os anos 80, as políticas públicas elaboradas, por não terem uma agenda 

direcionada para a juventude, procurava adequar o comportamento dos jovens a um 

estado de normalidade ou prestar um bem ou serviço para jovens contudo, enfocando 

o princípio de colocar crianças, adolescentes e jovens nas escolas  sob a guarda da família ou do 

Estado, ou em instituições quando os  jovens eram infratores. Muitas políticas  específicas tinham 

como público-alvo a população sujeita à liberdade assistida.( ABRAMOVAY E CASTRO, p. 7, 2002) 

Havia uma clara omissão, referente às vulnerabilidades18 vivida pela juventude nesta época; aos 

que  eram  abusados,  violentados,  negligenciados  e  abandonados,  restavam-lhe 

apenas a opção de tentarem se inserir nas políticas públicas já definidas, contudo, 

que não eram elaboradas sendo pensadas na faixa etária desta população. 

Observa-se  que  a  atenção  voltada  para  este  público,  foi  direcionada, 

conforme o Guia de Políticas Públicas de Juventude, a partir de 1990, quando fica 

nítida a transformação a cerca das novas condições de vida da população brasileira.

181  Terminologia utilizada pela Política Nacional da Juventude. A opção pelo termo “vulnerabilidade” não é simplesmente uma 

tentativa de gerar mais um termo politicamente correto. Concebendo a juventude e a adolescência como um período de vida 
especialmente  sensível  ao  perigo,  mas  transitório,  de  certa  forma  a  natureza  das  ações  demandadas,  assim  como  as 
avaliações da sua eficiência, mudam a sua natureza. Na verdade, o que se deseja enfatizar é que políticas eficientes para 
jovens seriam aquelas que, de alguma forma, contribuíssem para que este período natural de turbulência transcorra de forma a 
impedir ou minimizar escorregões para a transgressão. O fundamental é que a passagem pelo projeto seja sentida pelo jovem 
como um crescimento, uma preparação para o futuro.



 As  últimas  décadas  têm  testemunhado  profundas  transformações  sociais,  econômicas  e 

culturais, afetando as rotinas produtivas e as relações sociais, comerciais e trabalhistas em 

todo o  mundo.  Este  novo contexto  produziu  novas desigualdades sociais  que exigiram do 

campo das políticas públicas alternativas que enfrentassem o quadro de exclusão. (GUIA DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE, p.6 2006)

Consta-se que até a década de 90, com a criação do Estatuto da Criança e 

Adolescente – a atenção voltada para este público era mínima, uma vez que,  o 

reconhecimento desta parcela da população estava pautado no Código de Menores.

[...] as políticas públicas eram restritas ao universo do jovem e/ou adolescente, de até 18 anos. 

O  debate  público  e  a  mobilização  que  ocorreram  em torno  do  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente – uma das mais avançadas leis existentes no mundo – foram decisivos para a 

visibilidade dada aos direitos da infância e adolescência e às políticas públicas destinadas a 

essa faixa etária.  [...]  assim,  os jovens com idade superior  a 18 anos eram atendidos por 

políticas  voltadas  para  a  população  em  geral  e  as  políticas  públicas  de  juventude  eram 

marcadas por uma abordagem emergencial, cujo foco era o jovem em situação de risco social. 

(GUIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE, p.8 2006)

No Brasil os jovens, até a criação do ECA, eram abrangidos por políticas sociais destinadas a 

todas as demais faixas etárias, e tais políticas não estariam sendo orientadas pela idéia de que os 

jovens representariam o futuro em uma perspectiva de formação de valores e atitudes das novas 

gerações. O que se destinava a essa faixa etária – que antes da criação do ECA, eram chamados de 

“menores” – segundo Silva, era a punição por estarem em “situação irregular”, pela qual não tinham 

responsabilidades, uma vez que eram ocasionadas pela pobreza de suas famílias e pela ausência de 

suportes e políticas públicas. (p. 33, 2005) 

Segundo Abad apud, Carrano e Sposito (2003); [...] “em linhas gerais a evolução histórica das 

políticas de juventude na América Latina foi determinada pelos problemas de exclusão dos jovens da 

sociedade  e  os  desafios  de  como  facilitar-lhes  processos  de  transição  e  integração  ao  mundo 

adulto.”(p.3) 

Nas  décadas  de  1970  e  80,  experimentava-se  o  fenômeno  da  globalização,  que  se 

consolidava em âmbito mundial, portanto os adolescentes e os jovens visivelmente são afetados por 

este mundo globalizado, seja por sofrerem violência, seja por violentarem outrem. Silva (2005) pontua 

que “apesar de viverem uma história em que são violentados, são violências produzidas por eles que 

ganham visibilidade na sociedade, na medida em que a mídia mostra com prioridade situações de 

violência e de “insubordinação””. (SILVA, p. 34, 2005) 

A partir  do  momento  em  que  as  vulnerabilidades  vividas  pela  juventude  passam  a  ter 

visibilidade  perante  a  sociedade  civil  organizada,  estas  demandam  aos  gestores  das  políticas 

públicas a adoção medidas para o enfrentamento desta problemática. Neste contexto, observa-se a 

grande dificuldade das políticas públicas para a juventude serem elaboradas e se efetivarem, seja 

pela  existência  de diferentes programas desenvolvidos por  diferentes políticas que não dialogam 

entre si, ou ainda por terem que considerar as particularidades de cada faixa etária e seu processo de 

desenvolvimento, devido à ampla definição de juventude, ainda não padronizada19 .

191  O ECA define adolescente aquele com 12 anos completos até 18 anos incompletos, já a Política Nacional da Juventude 
trabalha com a faixa etária de 15 a 29 anos, enquanto a UNESCO considera de 16 a 25 anos. 



Visto esta dificuldade – tanto em relação a faixa etária e a articulação entre as 

políticas públicas - o Governo Federal,  como uma das ações institui  o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem,  instituído pela lei  11.129 de 30 de 

junho de 2005, contudo apenas entra em vigor a partir da lei 11.962 de 10 de junho 

de 2008,  que se  constitui  em um programa federal,  executado pelos municípios 

dentro da Política Nacional de Assistência Social- PNAS - implantado no município 

de Ponta Grossa desde 2008. Possui como objetivos gerais, a redução da pobreza e 

da desigualdade, a erradicação da fome e a promoção da autonomia e da inclusão 

social  das  famílias  brasileiras  em  situação  de  vulnerabilidade,  a  partir  do 

protagonismo juvenil.  O  programa é  dividido  em Projovem Adolescente;  Urbano; 

Campo - saberes da terra e Trabalhador, atendendo a faixa etária de 15 à 29 anos.

O ProJovem Adolescente é um redesenho/reformulação do Agente Jovem de Desenvolvimento, 

tomando como referência os resultados da pesquisa avaliativa realizada no ano de 2006, bem como 

as diretrizes das Políticas de Juventude e de Assistência Social. O novo programa busca preservar os 

aspectos positivos detectados pela pesquisa e enfrentar seus principais desafios.

O programa apresenta um roteiro sócio-educativo que vem a contar com atividades de atenção 

ao jovem, que se insere em um conjunto de necessidades decorrentes de famílias em condições de 

extrema pobreza e dos processos de exclusão e vulnerabilidades sociais.  Para tanto,  o Traçado 

Metodológico, compreende:

O conjunto de necessidades decorrentes da pobreza e dos processos de exclusão social e 

vulnerabilidades sociais, aliado às necessidades peculiares do desenvolvimento dos jovens em 

seu ciclo de vida, exigem ações que vão além da transferência de renda e bens materiais. 

Trata-se de associar serviços e benefícios que permitam a prevenção de riscos e contribuam 

para o reforço da autoestima dos jovens, o desenvolvimento de sua autonomia e capacidade 

de sobrevivência futura, bem como para a ampliação de seu acesso e usufruto à cultura e aos 

bens sociais.(TRAÇADO METODOLÓGICO, p.06, 2008)

De acordo com o traçado metodológico, o Projovem Adolescente, coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome MDS, é voltado para adolescentes de 15 a 17 e possui 

as seguintes vias de inclusão:

Famílias  beneficiárias  do  Programa  Bolsa  Família  e  jovens  vinculados  ou  egressos  de 

programas e serviços da proteção social especial, como o Programa de Combate à Violência e 

à Exploração Sexual e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, ou ainda jovens 

sob  medidas  de  proteção  ou  socioeducativas  previstas  no  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente.( TRAÇADO METODOLÒGICO, p.03, 2008)

 Como forma de promover e garantir a intersetorialidade na modalidade Projovem Adolescente 

foi  constituído  um  comitê,  sob  a  coordenação  do  MDS,  com  representantes  dos  ministérios  e 

secretarias parceiros, a saber: Ministérios da Cultura, do Esporte, da Saúde, do Meio Ambiente, do 

Trabalho, da Educação, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Secretaria Especial de Políticas de 



Promoção da Igualdade Racial e Secretaria Nacional de Juventude. (TRAÇADO METODOLÓGICO, 

p. 03, 2008)

Para  o  enfrentamento  da  problemática  vivida  por  parte  da  juventude  –  situação  de 

vulnerabilidade social e econômica - o programa visa assegurar a segurança de renda que procurar 

garantir que todos do programa tenham acesso à provisão material necessária para o suprimento de 

suas necessidades básica, a segurança de acolhida, que garante o direito de todos serem atendidos 

por  um  profissional  qualificado,  obtendo  informações  de  seus  direitos  em  caso  de  abandono, 

fragilização ou perda de vínculos familiares e a segurança do convívio que tem por foco a garantia do 

direito constitucional à convivência familiar e à proteção familiar. 

O Projovem Adolescente articula um conjunto de ações dos dois âmbitos da proteção social – 

básica e especial – e busca desenvolver seguranças sociais de acolhida, convívio familiar e 

comunitário.  Destina-se a jovens de famílias  em condições de extrema pobreza e àqueles 

marcados por vivências resultantes de diferentes circunstâncias de riscos e vulnerabilidades 

sociais  –  retirados  de  situações  de  trabalho  infantil,  abuso  e  exploração  sexual,  violência 

doméstica, abandono, negligência e maus-tratos – e alguns em situação de conflito com a lei, 

cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto ou egressos de medida de internação – 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. (TRAÇADO 

METODOLÒGICO, p.06, 2008)

É utilizado como base dois eixos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS , que são a 

Matricialidade Familiar e a Territorialização, em relação ao primeiro o Traçado Metodológico (2008) 

classifica como capacidade protetiva e socializadora da família (seja ela biológica ou construída) em 

relação aos jovens em seus processos peculiares de desenvolvimento, assim como leva em conta a 

necessidade de que as políticas públicas compreendam a família como portadora de direitos e de 

proteção do Estado, bem como assegurem o seu papel de responsável pelo desenvolvimento dos 

jovens e garantam o exercício pleno de suas funções sociais, já sobre a territorialização se refere ao 

programa ser ofertado próximo à moradia dos jovens e suas famílias, no território de abrangência do 

CRAS, para tanto o programa se organizou em subdivisões, denominadas coletivos, ou seja, grupos 

localizados por bairros, com capacidade máxima de 25 adolescentes.

São  compromissos  assumidos  pelos  jovens  quando  do  seu  ingresso  no  Serviço 

Socioeducativo:

1 – matricula e freqüência escolar mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) para os jovens de 

15 anos e de 75% (setenta e cinco por cento) para os jovens de 16 e 17 anos, monitorada pelo 

sistema educacional, em conformidade com as condicionalidades do PBF, para a concessão de 

benefícios básicos e variáveis;

2  –  freqüência  mensal  mínima  de  70%  (setenta  por  cento)  às  atividades  do  ProJovem 

Adolescente, monitorada pelo SUAS;

3 – respeito às normas de convivência do Serviço Socioeducativo, a serem pactuadas com os 

jovens no processo de implantação dos coletivos de jovens. (PROJOVEM ADOLESCENTE, 

CADERNO DO ORIENTADOR SOCIAL – CICLO I, p.12, 2008).

O programa tem como proposta  realizar  atividades pelo  período de dois  anos com cada 

coletivo que se inicia, assim no primeiro ano as atividades desenvolvidas almejam possibilitar um 

espaço de convívio  cooperativo,  afetivo,  lúdico e solidário,  com ênfase em atividades culturais e 

esportivas e, no segundo ano investir na participação cidadã dos jovens, por meio da elaboração e 



execução  prática  de  projetos  coletivos,  além  de  promover  a  inclusão  digital  dos  jovens  e  uma 

abordagem geral e introdutória ao mundo do trabalho.

Na descrição do Programa, no Traçado Metodológico, é bem clara a estratégia de promover a 

integração  das  políticas  sociais  voltadas  à  juventude,  público  mais  exposto  à  violência  e  ao 

desemprego,  portanto  dentre  os  temas  transversais20 descritos  no  Percurso  Socioeducativo 

apresentam tópicos que norteiam a juventude e cultura; juventude e esporte e lazer; juventude e 

direitos  humanos  e  assistenciais;  juventude  e  meio  ambiente;  juventude  e  saúde  e  juventude  e 

trabalho. As ações sócio educativas são desenvolvidas prioritariamente nos Centro de Referencia de 

Assistência  Social  – CRAS,  o qual  possui  um cronograma com atividades específicas para cada 

tópico de tema transversal, em todos os temas existe uma preocupação voltada ao enfrentamento 

violência, isto é percebido nas atividades que são voltadas às situações de negligência, violência de 

gênero,  raça,  classe  social,  abuso  físico,  entre  outros  tipos  de  violência.  Logo,  as  atividades 

realizadas pelo Projovem possuem caráter preventivo, de forma a proteger os direitos humanos da 

juventude.   
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ÁREA TEMÁTICA:
(  ) DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
(X) DIREITO À LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE.
(  ) DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.
(  ) DIREITO À EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
(  ) DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E PROTEÇÃO NO TRABALHO.

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E A INVIOLABILIDADE DA INTEGRIDADE PSÍQUICA E MORAL DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

GONCALVES, Leonardo Paes.21
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MARCONDES, Paulo César.23

SPOSITO FILHO, Eduardo.24 

RESUMO  Este  artigo  tem  por  finalidade  abordar  a  relação  entre  a  violência  psicológica  e  os 
dispositivos encartados no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Primeiramente procurou-se 
definir  o conceito de violência e de violência psicológica conforme entendimento do Ministério da 
Saúde. Sequencialmente, utilizando-se de conhecimentos da psiquiatria forense, procurou-se elencar 
quais são as consequências da violência na formação da personalidade do menor, assim como esses 
transtornos psicológicos podem afetar o comportamento do menor perante a sociedade. Abordou-se a 
conduta do agressor, as formas de violência psicológica mais recorrentes, os danos causados no 
elemento intrínseco do menor, das medidas de proteção cabíveis previstas legalmente, da função da 
sociedade e do Estado na proteção dos menores, bem como a importância dos conselhos tutelares, 
como integrante ativo do aparelho estatal e legal no combate e prevenção das violações dos direitos 
fundamentais dos menores. Os dados estatísticos utilizados foram oriundos de pesquisas realizadas 
no Estado do Paraná. Deve-se observar e resguardar os menores, perante os seus direitos e deveres 
elencados  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  estabelecendo  medidas  socioeducativas  de  forma 
efetiva e não somente condições de punição, buscando-se evitar que ações de violência psicológica 
tirem da criança ou adolescente o direito de bem se desenvolver e tornar-se um cidadão.
PALAVRAS-CHAVE: Violência psicológica. Proteção. Criança. Adolescente. ECA. Estado. Sociedade.

1 NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

212  Estudante do 3º ano da faculdade de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa e participante do Projeto  ECA: 
conheça, usufrua seus direitos e exercite seus deveres. Subprojeto do NEDIJ (Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da 
Infância e da Juventude) coordenado pela Professora Rosângela Fátima Penteado Brandão.

222  Estudante do 3º ano da faculdade de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa e participante do Projeto  ECA: 
conheça, usufrua seus direitos e exercite seus deveres. Subprojeto do NEDIJ (Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da 
Infância e da Juventude) coordenado pela Professora Rosângela Fátima Penteado Brandão.

232  Estudante do 3º ano da faculdade de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa e participante do Projeto  ECA: 
conheça, usufrua seus direitos e exercite seus deveres. Subprojeto do NEDIJ (Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da 
Infância e da Juventude) coordenado pela Professora Rosângela Fátima Penteado Brandão.

242  Estudante do 3º ano da faculdade de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa e participante do Projeto  ECA: 
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As crianças e os adolescentes podem ter seus direitos fundamentais violados de diversas 

formas, dentre elas a violência psicológica. Este tipo de violência, na maioria dos casos é de difícil 

constatação e ocorre dentro dos próprios lares.

No  entanto,  é  necessário  e  de  suma  importância  conhecer  os  prejuízos  que  a  violência 

psicológica pode ocasionar na criança ou no adolescente nesta fase da vida. Posto que a violência, 

por menor que seja, pode determinar o caráter do futuro cidadão e suas ações diante de todo corpo 

social.

Com este enfoque, o presente artigo visa levar ao conhecimento do público a problemática da 

violência psicológica. Tendo sempre em vista que acoplada a preocupação deve estar a prevenção, 

que só ocorrerá quando houver uma efetiva atuação da sociedade e do Estado.

2 CONCEITO

Entende-se por  violência toda atitude que visa prejudicar pessoa ou coisa, na qual o uso 

excessivo da força é essencial. Ela atinge tanto a integridade fisica como psicológica, podendo até 

gerar a morte do outro. 

Segundo dados do Ministério da Saúde:

Violência psicológica é toda ação ou omissão que causa ou visa causar 
dano  à  auto-estima,  à  identidade  ou  ao  desenvolvimento  da  pessoa. 
Inclui:  ameaças,  humilhações,  chantagem,  cobranças  de 
comportamento,  discriminação,  exploração,  crítica  pelo  desempenho 
sexual, não deixar a pessoa sair de casa, provocando o isolamento de 
amigos e familiares, ou impedir que ela utilize o seu próprio dinheiro.25

Enfim,  esta  categoria  de  violência  manifesta-se  através  da  interferência  prejudicial  na 

estrutura psicológica e na sociabilidade da criança ou adolescente, seja praticada por adulto ou por 

outro menor. Configura-se um quadro abusivo reiterado, e as suas formas de concretização são as 

mais diversas, como rejeitar, isolar e aterrorizar.26

3 PSIQUIATRIA FORENSE E O DIREITO

Dentre  as  formas  de  violência  contra  a  criança,  a  psicológica  é  a  mais  difícil  de  ser 

identificada.  Mas,  também,  é  a  mais  freqüente,  uma vez  que  acompanha  todas  as  outras.  Ela, 

geralmente, vem associada a agressões físicas, abuso sexual, exclusão social, e outras formas de 

privação da infância. 27

252  Secretaria de Políticas de Saúde. Violência intrafamiliar: orientações para a prática em serviço. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2001. (Caderno de Atenção Básica, 8)
* Psiquiatria forense é uma subespecialidade da psiquiatria, que lida com a interface entre lei e psiquiatria.
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Conforme estudos  expostos  por  Cordeiro  sobre  violência  psicológica,  estabelece-se  uma 

conexão entre a psiquiatria forense* e o direito.  Como fundamento na área médica surgem estudos 

para determinar o surgimento de transtornos em determinadas pessoas. Como objetivo desse artigo, 

foi estabelecido como grupo de estudo crianças e adolescentes, elencados na Lei  n.º 8.069 de 1990, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).28

“Art. 2.º 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.”29 

Os  transtornos  psicológicos,  que  desestruturam  a  personalidade  da  vítima  da  violência 

psicológica, estão diretamente relacionados à sua potencial conduta delinquente. Tais transtornos se 

verificam tanto  no  âmbito  familiar  quanto  fora  dele.  Dessa  forma  são  somados diversos  fatores 

externos que acabam por estimular a conduta infratora dos menores vitimados, os quais não têm 

condições mínimas para estabelecer parâmetros de discernimento entre a conduta lícita ou ilícita. 

Este equívoco de juízo pode ser reforçado pela imaturidade, em relação à idade, ou pelo baixo grau 

de escolaridade. 

Como afirma José Carlos Dias Cordeiro, essas personalidades com tendências anti-sociais 

normalmente possuem certos estigmas, entre eles: a) dificuldade em relacionamentos afetivos; b) 

instabilidade no labor; c) coadunam-se facilmente a grupos marginais; d) tornam-se dependentes de 

ajuda alheia;  e)  são explosivos  emocionalmente;  f)  desde a infância  apresentam comportamento 

hostil com pessoas e animais.30

4 DO DEVER SOCIAL E ESTATAL

Como já mencionado, a violência psicológica pode ser o impulso a uma vida desequilibrada, 

portanto, devem ser adotadas medidas que visem à prevenção e o combate desta violação. Além 

disso, se a violência não é combatida desde a sua raiz, ela gera um ciclo contínuo, que se perpetua 

de geração em geração.  A criança ou adolescente  passa a  repetir  esse comportamento com os 

colegas de escola,  com os irmãos,  e futuramente com os filhos e com o cônjuge,  revelando-se, 

assim, inapta para o convívio em sociedade.

O Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 5º discorre que:
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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.31

Sendo assim, é dever da sociedade em conjunto com o Estado zelar para que as crianças e 

os adolescentes não sofram ameaça ou violação dos seus direitos. As medidas a serem tomadas 

estão sujeitas à sociedade e aos objetivos dos que a governam, tendo em vista que a concretização 

dos preceitos de proteção aos direitos fundamentais  da criança  e  do adolescente  elencados no 

Estatuto da Criança e do Adolescente dependerá de como estes serão tratados pela sociedade.

5 ESTATÍSTICAS DO PARANA

A tabela a seguir aborda dados específicos da violação dos direitos fundamentais da criança 

e do adolescente na espécie da violência psicológica.32

Da análise da mesma, observa-se que a maioria dos agentes violadores são os familiares e 

que a faixa etária que mais apresenta seus direitos violados é a de 14 a 20 anos.  Os prováveis 

motivos que levam essa faixa etária a apresentar os maiores índices, foram encontrados nas teorias 

abordadas pelo professor Cordeiro. A Primeira teoria trata do  aumento de hormônios nesta faixa 

etária, já a segunda teoria diz respeito à desobediência hierárquica perante os seus pais.33
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Curitiba. 2009, p. 44.
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6 DISPOSITIVOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Como medidas de proteção, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 101 e 130, 

prevêem  a  orientação,  o  apoio  e   acompanhamentos  temporários;  a  inclusão  em  programa 

comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; a requisição de tratamento 

médico,  psicológico ou psiquiátrico,  em regime hospitalar ou ambulatorial,  e,  também, em alguns 

casos, o afastamento do agressor da moradia comum. Não afastando a possibilidade das cabíveis 

imputações penais contra o agente.

Todavia, a violência está diretamente ligada ao comportamento que se terá em relação a esta 

e ao seu agressor, pois, em inúmeros casos a sociedade legitima a violência pelas circunstâncias em 

que ela ocorre, ou, até mesmo, ignora tais acontecimentos em favor da subordinação que o menor 

deve ter perante seus responsáveis. 

Embora o ECA defina as bases legais para a concretização de políticas públicas, 
pouco se tem investido em ações que qualifiquem as crianças e os adolescentes 
como  sujeitos  de  desenvolvimento  humano  e  social.  Superar  a  visão  de 
menorização da criança e do adolescente significa inscrevê-los como sujeitos na 
agenda dos Direitos Humanos.34

Nesse  aspecto  advém  a  importância  dos  Conselhos  Tutelares,  criados  para  efetivar  as 

disposições  elencadas  no  ECA  –  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Estas  entidades 

governamentais  exercem um papel  fundante  ao  oferecer  uma porta  de entrada  para  denúncias, 

mesmo que anônimas, mas que possibilitam o diagnóstico dos casos de violência contra os menores.

No ano de 2010, até o final do mês de junho, o “Disque 100”, que é um disque-denúncia 

nacional, criado no ano de 1997, coordenado e executado pela Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, recebeu no período referido um total de 13.247 denúncias de violência 

contra crianças e adolescentes, sendo que o tipo de agressão mais comum foi a violência física e 

psicológica, com 5.885 denúncias seguido de negligência (4.760 denúncias), abuso sexual (3.871), 

exploração sexual (2.015), pornografia (37) e tráfico de crianças e adolescentes (21). Esses dados 

reforçam  a  necessidade  de  investimentos  governamentais  para  prevenir  e  também  reprimir  as 

violações aos direitos fundamentais da criança e do adolescente através de ações efetivas do Estado 

e da sociedade para a resolução deste grave problema.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

343  SILVA,  Paulo  Vinícius  Baptista  da;  PASCHOALICK,  Rosele  Ciccone;  LOPES, 
Jandicleide  Evangelista.   Crianças  e  adolescentes:  Estudos  sobre  direitos 
violados nas macrorregiões do Paraná. Curitiba. 2009, p.47.



O  ordenamento  jurídico  brasileiro  reconhece,  em  todo  seu  arcabouço,  a  criança  e  o 

adolescente como sujeitos de direitos, merecedoras de proteção integral e especial. Assim sendo, o 

Brasil, Estado Democrático de Direito que é, tem por princípio tratar a todos de maneira igualitária.

Contudo o princípio da igualdade, rege-se por tratar os iguais de maneira igual e os desiguais 

de  maneira  desigual,  na  medida  com  que  se  desigualam.  Nesse  contexto,  fica  perceptível  a 

desigualdade existente  entre  um adulto  e  uma criança ou adolescente  em formação.  Ao Estado 

compete, dessa forma, garantir, com todos os mecanismos, que o menor não seja violado em seu 

direito de ser um cidadão digno e de ter um futuro melhor, onde possa fazer suas escolhas e colher 

delas bons frutos.

Assim também, cabe a cada cidadão cuidar da criança ou do adolescente que tem sob sua 

responsabilidade,  zelando  para  que  ela  possa  se  desenvolver  fisicamente,  emocionalmente  e 

socialmente.  Além do mais é dever  da sociedade vigiar e denunciar  qualquer forma de violência 

praticada contra a criança e o adolescente.

 Ainda que a violência psicológica possa parecer inofensiva, ela prejudica a formação do 

menor e influencia no seu comportamento social,  causando danos irreparáveis. Portanto, para se 

garantir  um futuro melhor para o  país,  deve-se cuidar  da criança e do adolescente como sendo 

pedras raras e preciosas.   

REFERÊNCIAS

CORDEIRO, José Carlos Dias. Psiquiatria Forense. Lisboa: Orgal Impressores, 2003. 

JURISDIÇÃO.  Lei  nº  8.069,  de  13  de julho  de 1990.  Dispõe  sobre  o  Estatuto  da  Criança  e  do 
Adolescente, e dá outras providências. Lex: Vade Mecum: Saraiva, São Paulo,8ª Ed. 2010.

O  ABUSO  Físico  e  Psicológico  Contra  Crianças.  Disponível  em:<http://boasaude.uol.com.br/ 
lib/showdoc.cfm?libdocid=3510&fromcomm=3&commrr=src>. Acesso em: 20 abr. 2011. 

SILVA, Paulo Vinícius Baptista da; PASCHOALICK, Rosele Ciccone; LOPES, Jandicleide Evangelista. 
Crianças  e  adolescentes:  Estudos  sobre  direitos  violados  nas  macrorregiões  do  Paraná. 
Curitiba. 2009.

SILVA, Paulo Vinícius Baptista da. et al. Violações dos Direitos Fundamentais de 
crianças e adolescentes no Paraná. Curitiba. 2009.

http://boasaude.uol.com.br/%20lib/showdoc.cfm?libdocid=3510&fromcomm=3&commrr=src
http://boasaude.uol.com.br/%20lib/showdoc.cfm?libdocid=3510&fromcomm=3&commrr=src


DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA NO ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

HAMERSCHMIDT, Pâmela

Universidade Estadual de Ponta Grossa

Resumo

O abrigamento em instituição é uma das medidas de proteção estabelecidas no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), necessária quando a família em vez de ser um refúgio seguro se torna um 
lugar que coloca em risco a segurança física e emocional da criança e do adolescente. No entanto, é 
uma medida excepcional e provisória, tendo sempre como objetivo a reintegração do infanto a sua 
família de origem e, na impossibilidade desta, a colocação em família substituta. Enquanto as 
crianças e adolescentes tiverem que permanecer nas instituições de abrigo requer-se que seja 
assegurado a eles o direito à convivência familiar e comunitária, por meio da manutenção dos 
vínculos dos abrigados com suas famílias, colocação em família substituta, reestruturação das 
famílias, participação da criança e do adolescente na vida comunitária e por meio da vivência em 
abrigos mais semelhantes a uma organização familiar que propiciem atendimento individualizado 
para cada infanto que lá se encontra. Todavia, nem sempre as entidades de abrigo realizam as ações 
supramencionadas impossibilitando a garantia integral a criança e adolescente do direito em tela.

Palavras-chave: Convivência familiar, Convivência Comunitária, Criança e adolescente, Acolhimento 

institucional.

Introdução

O direito à convivência familiar e comunitária é um dos direitos fundamentais de crianças e 
adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê que todo o infanto tem direito de 
ser criado e educado no seio da sua família e excepcionalmente em família substituta, assegurando o 
direito à convivência familiar e comunitária.

Quando os vínculos familiares estão fragilizados ou foram rompidos de forma que a criança e 
o adolescente correm riscos, ou em situações em que os estes estão abandonados à própria sorte, 
entende-se como necessário o encaminhamento do enfanto a um abrigo, pois acolhimento 
institucional é uma das medidas de proteção asseguradas pelo ECA. 

Visando o bem estar, a proteção e o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente, o 
abrigo deve propiciar um acolhimento semelhante à rotina familiar, voltado para as características 
individuais de cada criança ou adolescente, criando todas as possibilidades de crescimento pessoal, 
social, intelectual e físico.

E, para efetivamente garantir o direito à convivência familiar e comunitária à criança e ao 
adolescente, a instituição deve voltar-se para ações de manutenção dos vínculos dos infantos com 
suas famílias, de valorização e reestruturação da família, de convivência dos abrigados com outras 
famílias e de participação destes na vida comunitária.

No entanto, o acolhimento institucional é uma medida excepcional e provisória, por isso, o 
trabalho social com as famílias visando à reinserção da criança e do adolescente é fundamental e 
obrigatório.

Apesar dos vários esforços empreendidos na tentativa de assegurar integralmente o direito 
em questão ao infanto, muitas instituições são falhas e sem preparo suficiente para lidar com a série 
de problemas que a falta de um lar acarreta a criança e adolescente, a importância do carinho 
familiar, a aferição da educação e a questão da sobrevivência. 

Importante ressaltar que o presente estudo buscou discorrer sobre o direito fundamental da 
criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária, e como esse direito é assegurado 
enquanto o infanto permanece em um abrigo a espera da possibilidade de voltar para os braços dos 
seus pais ou de encontrar uma família substituta. Contudo este não tem por propósito tornar esgotado 



o assunto, deixando em aberto a possibilidade de maior aprofundamento visto que se trata de um 
tema bastante abrangente e com considerável grau de complexidade. 

Objetivos

Com o intuito de verificar se o direito a convivência familiar e comunitária é observado 
enquanto o infanto encontra-se em acolhimento institucional pretende-se, primeiramente, indicar as 
razões que resultam no afastamento da criança e do adolescente de sua família, resultando na sua 
colocação provisória em abrigos.

Expor os esforços que devem ser empreendidos pelas instituições a fim de proporcionar, a 
criança e ao adolescente, à convivência familiar e comunitária, seja pela manutenção dos vínculos 
dos infantos abrigados com suas famílias, colocação em família substituta ou pela vivência em 
abrigos mais semelhantes a uma organização familiar.

E, por fim, após análises do Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes 
da Rede de Serviços de Ação Continuada do Governo Federal e uma esmiuçadora pesquisa 
realizada pra desenvolver o tema, averiguar se no âmbito das instituições que abrigam crianças e 
adolescentes é assegurado integralmente o direito fundamental de convivência familiar e comunitária.

Técnicas de Pesquisa

Para desenvolver o trabalho foram utilizadas obras doutrinárias de renomados autores do 
Direito de Família e foram observados dados do Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e 
Adolescentes da Rede SAC/MDS, em pesquisa realizada ao Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea).

Para trilhar a pesquisa tomou-se por base o método dedutivo, que parte da aplicação de uma 

lei geral aos casos concretos, visto que há legislação específica para o tema em questão e, também, 

há proteção constitucional a criança e ao adolescente. Com o intuito de comprovar as afirmações no 

decorrer do trabalho, este terá respaldo no Estatuto da Criança e do Adolescente e na disciplina dada 

pela Constituição Federal de 1988.

Resultados e Discussão

O direito à convivência familiar e comunitária é um dos direitos fundamentais de crianças e 
adolescentes. Tanto a Constituição Federal (art. 227), quanto o ECA (artigo 19) definem o direito à 
convivência familiar e comunitária como sendo um direito fundamental ao lado do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade.

O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069 de Julho de 1990, 
define que “toda criança e adolescente tem direito de ser criado e educado no seio da sua família e 
excepcionalmente em família substituta, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária, 
em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substância entorpecentes”. (BRASIL, 
1990).

Consideram-se a família e a comunidade como espaços capazes de propiciar, no caso da 
criança e do adolescente, a proteção e a efetivação dos outros direitos, próprios à condição da 
pessoa em desenvolvimento e tendo como matriz o art. 227 da Constituição que impõe à família, à 
sociedade e ao Estado, o dever de assegurar o direito à vida, à saúde, à educação, à 
profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade, entre outros, inclusive à convivência familiar 
e comunitária.

Desta forma, a família é reconhecida como o lócus privilegiado e primeiro a proporcionar a 
garantia de sobrevivência da criança e do adolescente, tendo suma importância na proteção e no 
bem estar dos mesmos. 

No entanto, muitas vezes, a família em vez de ser um refúgio seguro é o lugar que coloca em 
risco a segurança física e emocional do infanto. Quando a criança ou adolescente passa a conviver 
no seio familiar com violência doméstica, agressão, abuso ou exploração sexual, trabalho infantil, 



fome, entre outros, é identificada violação dos direitos básicos previstos no Estatuto da Criança e 
Adolescente, cabendo neste caso, uma intervenção (DINIZ, 2008).

Essa intervenção é regulada pelo ECA, no rol das medidas de proteção aos direitos de 
crianças e adolescentes, buscando a preservação do direito à convivência familiar e comunitária. O 
acolhimento em instituição é uma das medidas de proteção estabelecidas no artigo 101 do Estatuto. 
Sua aplicação implica na suspensão do poder familiar sobre crianças e adolescentes em situação de 
risco e no seu afastamento temporário do convívio com a família. 

Como dispõe os artigos 22 e 24 do ECA, a medida de suspensão do poder familiar deve ser 
aplicada apenas nos casos em que, injustificadamente, os pais ou responsáveis deixarem de cumprir 
seus deveres de sustento e de proteção aos seus filhos, em que as crianças e adolescentes forem 
submetidos a abusos ou maus tratos ou devido ao descumprimento de determinações judiciais de 
interesse dos mesmos.

Além de excepcional, a medida de acolhimento possui caráter provisório, tendo-se sempre 
como objetivo primordial a reintegração da criança ou do adolescente abrigado a sua família de 
origem no mais breve prazo possível e, na impossibilidade desta, é a colocação em família substituta.

Enquanto durar a aplicação da medida, isto é, enquanto as crianças e adolescentes tiverem 
que permanecer nas instituições de abrigo requer-se que sejam empreendidos esforços no sentido de 
garantir o direito à convivência familiar e comunitária, seja pela manutenção dos vínculos dos infantos 
abrigados com suas famílias, apoiando-as para receber seus filhos novamente e exercer 
adequadamente suas funções; pela colocação em família substituta por meio da guarda; ou pela 
vivência em abrigos mais semelhantes a uma organização familiar que propiciem atendimento 
individualizado para crianças e adolescentes que lá se encontram.

Outro aspecto de relevante papel para garantia do direito em tela na esfera da instituição 
abrigacional é a busca pela reestruturação das famílias das crianças ou dos adolescentes abrigados, 
visando à superação da dificuldade que ocasionou o afastamento. Esta reestruturação pode ser 
alcançada, por exemplo, através de ações de valorização da família, realizadas por entidades 
voltadas para esse fim (SILVA, 2007).

Como já mencionado anteriormente, além da reintegração do infanto abrigado a sua família 
de origem e possível acolher a alternativa da colocação da criança e do adolescente em família 
substituta, como forma de garantir o direito à convivência familiar para crianças e adolescentes cujas 
chances de retorno para suas famílias de origem foram esgotadas. 

As instituições podem contribuir fundamentalmente no processo de colocação em família 
substituta, incentivando a convivência dos infantos abrigados com outras famílias por meio de ações 
de incentivo à integração em família substituta sob as formas de guarda, tutela ou adoção; do envio 
de relatórios sobre a situação dos abrigados e de suas famílias para as Varas da Infância e da 
Juventude; e, ainda, pela manutenção de programas de apadrinhamento afetivo, alternativa de 
referência familiar para as crianças e os adolescentes abrigados.

De acordo com resultados do Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e 
Adolescentes da Rede de Serviços de Ação Continuada do Governo Federal, realizado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que investigou aproximadamente 590 
instituições, que abrigavam no momento da pesquisa 19.500 crianças e adolescentes, 
somente 22,1% das instituições pesquisadas desenvolvem todos esses tipos de ação de 
incentivo à convivência dos abrigados com outras famílias (SILVA, 2007).

Por fim, as entidades abrigacionais devem propiciar a criança e ao adolescente a 
participação na vida comunitária, a fim de não incorrerem na violação ao direito de 
convivência comunitária previsto no ECA. Essa participação pode ser concretizada 
garantindo-se o acesso dos abrigados às políticas básicas e aos serviços oferecidos para a 
comunidade em geral e às atividades externas de lazer, esporte, religião e cultura, em interação com 
a comunidade circundante. 

Outra opção aceitável para a garantia do direito é a participação de pessoas da comunidade 
nas atividades internas da instituição, fixando novos vínculos e relações com os abrigados.

O Levantamento Nacional supramencionado mostra um quadro preocupante nesse sentido, 
visto que apenas 7% dos abrigos pesquisados utilizam todos os serviços necessários a crianças e 
adolescentes que estão disponíveis na comunidade, tais como: creche, ensino regular, 
profissionalização para adolescentes; assistência médica e odontológica; atividades culturais, 
esportivas e de lazer; e assistência jurídica (SILVA, 2007).

Assim sendo, as instituições têm o dever de fazer valer no âmbito abrigacional o direito à 
convivência familiar e comunitária, ofertando ao infanto um acolhimento que seja o mais semelhante 



possível ao de uma rotina familiar padrão, com olhar voltado para as características individuais de 
cada criança ou adolescente, bem como para as especificidades de suas histórias de vida. 

Considerações Finais

Depois de explicitadas todas as premissas acerca do tema, é possível concluir que o direito a 

convivência familiar e comunitária ainda não é integralmente assegurado no âmbito das instituições 

que abrigam crianças e adolescentes.

Para garantir o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária, são 
necessárias medidas que visem, em primeiro lugar, a manutenção dos vínculos familiares, e na 
impossibilidade desta, a colocação em família substituta, devendo ser realizada a partir dos 
interesses e direitos das crianças e dos adolescentes que dela necessitem.

Os cuidados aplicados ao número elevado de crianças e adolescentes institucionalizados em 
abrigos ainda são insuficientes no que diz respeito à preservação dos vínculos familiares, o 
atendimento em pequenos grupos, o não-desmembramento do grupo de irmãos, a participação na 
vida da comunidade circundante e a promoção de um ambiente mais acolhedor na própria instituição 
de abrigo.

A colocação em família substituta, configurada como opção importante frente à tradicional 
prática brasileira de institucionalização prolongada de crianças e adolescentes em situação de risco, 
condenados a viver grande parte de suas vidas privados de qualquer vivência familiar, apresenta com 
a medida de abrigo uma grande lacuna, isto porque existem crianças e adolescentes que não 
possuem mais a possibilidade de serem reintegrados a família biológica e estão fora do perfil de 
adoção.

Em decorrência disso, a capacidade de relacionamento afetivo e o desenvolvimento integral 

das  crianças  e  adolescentes  abrigados  estão  ameaçados,  provocando  sofrimentos  e  prejuízos 

psicológicos e sociais no infanto.

Desta forma, as instituições necessitam com urgência de ações inovadoras que propiciem a 

garantia integral dos direitos da criança e do adolescente, considerando as características individuais 

de cada infanto, os laços de família, mesmo os decorrentes da relação de parentesco, afinidade e 

afetividade, bem como as especificidades de suas histórias de vida. 
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VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO AMBITO INTRAFAMILIAR NA 

CIDADE PONTA GROSSA, PARANÁ 2009/2010
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1 INTRODUÇÃO

O objetivo  da pesquisa proposta  é analisar  o perfil  da violência  sexual  cometida contra 

crianças e adolescentes em Ponta Grossa, Paraná, nos anos de 2009 e 2010.

Tema recorrentemente anunciado na mídia escrita e televisiva, a violência sexual contra a 

criança e adolescente apresenta dados alarmantes no Brasil.  Desse modo, o estudo do tema em 

questão  contribui  para  dar  visibilidade  ao  fenômeno  no  âmbito  local  e  para  agregar  aspectos 

empíricos e teóricos na área do Direito em perspectiva interdisciplinar com a Sociologia do Direito.

Os dados foram coletados  na  Delegacia  da  Mulher  de  Ponta  Grossa  e  dizem respeito 

exclusivamente ao gênero feminino, pois as queixas de violências contras meninas são registradas 

nesta  delegacia.  Por  sua  vez,  os  registros  sobre  as  violências  contra  os  meninos  encontram-se 

dispersos em outras delegacias, conforme os distritos nos quais ocorrem. Apesar de coletados os 

dados sobre a violência sexual contra meninos não integrarão este texto. 

Dentre os Boletins de Ocorrências (BO’s) alocados na Delegacia da Mulher, que registram 

violências  contras  crianças  e  adolescentes,  foram  selecionados  apenas  aqueles  que  tratam 

especificamente da violência sexual. Nestes BO’s variáveis como relação agressor-vítima, idade de 

agressor e vítima e denunciante foram quantificados objetivando posterior análise qualitativa. Assim, a 

pesquisa apresenta-se a partir  da análise  documental  e da revisão bibliográfica,  enquadrando-se 

também na pesquisa quali-quantitativa. Na esfera dessa comunicação nos deteremos a apresentar 

dados em fase inicial de análise, mas que já possibilitam desenhar um mapar do perfil da violência 

praticada contra a criança e adolescente em Ponta Grossa.

Para  atingir  o  objetivo  proposto,  o  texto  divide-se  em  três  partes.  Na  primeira  parte 

revisaremos conceitos de violência e violência contra a criança e na segunda parte apresentaremos 

os  dados  coletados  e  suas  variáveis  que  permitem  a  visualização  da  violência  registrada  na 

Delegacia da Mulher.
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2.1 VIOLÊNCIA 

Na contemporaneidade, a violência é considerada uma das grandes preocupações 
mundiais, pelo potencial de afetar a sociedade como um todo e o indivíduo isoladamente. Condutas 
violentas não atingem a população de forma homogênea, pois suas variações em número e qualidade 
acontecem independente de idade, gênero, raça, local de moradia, profissão, ou condições 
socioeconômicas. 

Pode-se  afirmar  que  a  violência  se  caracteriza  como  uma  violação  de  direitos 

fundamentais do indivíduo em constituir a sua própria vida. Nessa perspectiva afirma Maria Regina 

Fay de Azambuja (2004, p.15) que “violência, no sentido amplo da palavra, em contrapartida do 

princípio da dignidade humana, representa a maior ameaça à humanidade e ao povo brasileiro no 

atual  momento histórico”.  Portanto,  o enfrentamento das diferentes manifestações da violência 

exige ações multidisciplinares, tanto ligadas à prevenção como no atendimento às pessoas vítimas 

da violência.

Violência, conforme o Dicionário Técnico Jurídico (2007, p. 552),é definida como “o uso 

da força física sobre alguém, para coagi-lo a submeter-se a vontade de outrem”. Ainda, de acordo 

com o Dicionário Jurídico Brasileiro (2001, p.246) violência “é o uso da força material ou oficial em 

suas formas, em qualquer das duas formas, em grau eficiente para evitar, contrariar ou dominar o 

exercício de um direito“. 

Felipe e Philipi (1996) orientam que a violência pode ser conceituada como uma forma de 

instrumento de controle, pois constitui-se de uma série de atos praticados de modo gradual, com o 

objetivo  de  forçar  o  outro  a  abandonar  o  seu  espaço  constituído  como  sujeito  das  relações 

econômicas, políticas, éticas, religiosas e eróticas. Assim, nota-se que no ato de violência há um 

sujeito que atua para extinguir a identidade do outro, no sentido de sua da autonomia e liberdade. 

Para Saffioti (2007) a violência é a ruptura de qualquer forma de integridade da vítima, isto 

é, da integridade física, psíquica e moral. Destas, os danos causados nas integridades psíquica e 

moral  resultam  em  marcas  invisíveis  a  olhares  não  especializados,  estabelecendo-se  fora  do 

evidente.  Prossegue  Saffioti  ensinando  que  vítimas  de  abusos  físicos,  psicológicos,  morais  e/ou 

sexuais tendem, quando adultos, a maltratar outros, reproduzindo as violências sofridas.

Dentre  as  inúmeras  e  complexas  facetas  da  violência,  as  agressões  praticadas  contra 

crianças  e  adolescentes  revelam-se  como uma de  suas  formas mais  cruéis  existentes  em todo 

mundo. O motivo para esta caracterização é o fato de que a vítima não tem discernimento sobre o 

significado da conduta do agressor estando, na maioria das vezes, sob a responsabilidade deste 

último. Ainda, das violências cometidas contra crianças e adolescentes, o abuso sexual apresenta-se 

como acontecimento mundial, que deve mobilizar todos os segmentos sociais, no sentido de revelar 

dados empíricos e em exercer formas de enfrentamento desta violação de direitos. 

2.1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

A violência doméstica contra crianças e adolescentes consiste, segundo Guerra (2008), numa 

transgressão do poder disciplinador do adulto, revelando nítida hierarquia no âmbito familiar e intensa 

negação  da  liberdade,  impondo à  vítima uma espécie  de  pacto  de  silêncio.  Neste  processo  de 

dominação, a criança vivencia graduais etapas de vitimização, devido ao exercício do poder do adulto 



sobre elas, coagindo e aprisionando vontades e desejos com o único objetivo de satisfazer interesses 

e expectativas e paixões.

Guerra  (2008)  orienta  que  a  violência  doméstica  contra  criança  e  adolescente  é  uma 

violência  interpessoal,  caracterizada  pelo  abuso  do  poder  disciplinador  e  coercitivo  dos  pais  ou 

responsáveis. Lembra o autor que o processo de vitimização pode se prolongar por vários meses ou 

mesmo anos, ferindo os direitos essenciais da criança e do adolescente como pessoa e negando 

valores  humanos fundamentais  como a  vida,  a  liberdade,  e  a  segurança.  Prosseguindo,  Guerra 

(2008)  identifica  quatro  tipos  de  violência  doméstica.  A primeira  dela  é  a  psicológica,  também 

designada como tortura psicológica, caracterizada pela depreciação da criança ou adolescente pelo 

adulto, sofrendo ameaças de abandono e chantagens emocionais. A segunda forma indicada é a 

negligência, conceituada como uma omissão de pais ou responsáveis em prover necessidades físicas 

e emocionais da criança ou adolescente. Em terceiro, encontra-se a violência física, tida como ato 

cometido intencionalmente com o objetivo  de causar  dano físico,  que pode ser  um tapa até  um 

homicídio. Por fim, a violência sexual, que pode acumular todas as demais e que se configura como 

todo jogo sexual,  hetero ou homossexual,  entre um ou mais adultos com uma ou mais criança e 

adolescente, tendo como objetivo o estímulo e a satisfação sexual. 

Nesse ponto torna-se relevante uma discussão sobre as concepções teóricas de violência 

doméstica e intrafamiliar,  com o intuito  de definir  um dos conceitos apropriados na condução da 

pesquisa em questão.

Araújo (2002) defende a violência intrafamiliar como uma espécie de violência que ocorre na 

família, envolvendo parentes que vivem ou não sob o mesmo teto, sendo mais freqüente a ocorrência 

entre parentes que convivem cotidianamente no mesmo domicílio. Por sua vez, a violência doméstica 

extrapolara  o  âmbito  familiar,  envolvendo  todas  as  pessoas  que  convivem  no  mesmo  espaço 

doméstico,  vinculadas ou não por  laços de  parentesco.  Assim,  é  possível  constatar,  conforme a 

autora,  que  a  violência  intrafamiliar  é  um  tipo  de  violência  doméstica.  Nessa  argumentação,  a 

violência  doméstica  abarca  as  concepções  de  violência  entre  pessoas  possuidoras  de  laços  de 

sangue – intrafamiliar -,  mas também pessoas que possuem, exclusivamente, laços de afinidade. 

Estas não são pessoas estranhas às vítimas e compartilham mesmo espaço doméstico.

 

2.3 VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma questão que envolve elementos 

legais de proteção às vítimas de baixa idade, independentemente de gênero, assim como a punição 

do  agressor.  Terapias  para  a  reabilitação  da  saúde  física  e  psicológica,  tendo  em  vista  as 

conseqüências de tal prática, também devem ser consideradas. Outro item fundamental é a análise 

das condições nas quais ocorrem a violência e o grau de relacionamento entre agressor e vítima. 

Portanto, considera-se que a violência sexual contra a criança e adolescente deve ser vista 

como sério problema social  de múltiplas faces,  que deve ser combatida por meio de uma rede 

especializada no atendimento às crianças e adolescentes, atingindo também as famílias vitimizadas, 

Campanhas de prevenção, encaminhamento de denúncias e capacitação de agentes participantes 

devem integrar a pauta das estratégias de combate.



Também  chamada  de  abuso  sexual,  a  violência  sexual  contra  criança  e  adolescente 

caracteriza-se como todo o ato ou relação libidinosa, natureza erótica, destinada ao prazer sexual, 

com ou sem contato  físico,  com ou sem emprego de força física  (SCHELB,  2004).  Crianças e 

adolescentes abusados, na maioria dos casos, sofrem conseqüências físicas - como lesões genitais 

- e psicológicas, ficando sujeitas a doenças sexualmente transmissíveis (ABRAPIA, 1997):

Schelb (2004) indica que os abusos podem ocorrer na família, quando um parente tem por 

costume acariciar o corpo da criança, com a afirmação de dar carinho, afeto, todavia com a intenção 

de se estimular sexualmente; na rua, em troca de proteção, abrigo, comida; na escola, quando, em 

posição  de  superioridade,  um  professor  se  aproveita  dessa  hierarquia  e  assedia  sexualmente 

crianças e adolescentes, entre outros espaços sociais.

Relações incestuosas existentes entre adultos e crianças e adolescentes menores de 18 

anos,  portadores  de  laços  sanguineos,  também  caracterizam-se  como  abuso  sexual.  Segundo 

Forward e Buck (1989),  o incesto é extremamente danoso à vítima por ser cometido pelo adulto 

responsável pelo seu bem-estar. Nessa relação, a vítima pode não compreender inicialmente que os 

jogos de aproximação encontram-se na esfera da sexualidade e da satisfação sexual do adulto. Os 

autores citados explanam que uma entre cada dez crianças é abusada por um membro da família em 

quem confia. Constataram também que as meninas são vítimas mais freqüentes que os meninos, 

Há  duas  definições  de  incesto.  A primeira  das  definições  é  a  legal,  caracterizada  pela 

relação sexual entre indivíduos de um grau muito próximo de parentesco, incluindo uma variedade 

enorme de experiências, como carícias, sexo oral, fotografias. Já a definição psicológica é muito mais 

abrangente,  por  conceituar  como  incesto  qualquer  forma  de  contato  abertamente  sexual  entre 

pessoas que tenham um grau de parentesco ou mesmo que acreditem tê-lo. Esta definição inclui 

padrasto e madrasta, meio irmãos, avós por afinidades. Concluindo, se a criança depositar confiança 

no parente ou se a figura de pai e mãe for violada por qualquer ato de violência sexual trata-se de 

incesto. (FORWARD; BUCK, 1989, p.11) 

2.4 VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM PONTA GROSSA

Os dados sobre a violência sexual contra criança e adolescente em Ponta Grossa, Paraná, 

foram  coletados  na  Delegacia  da  Mulher.  Dentre  as  queixas  sobre  violências  cometidas  contra 

crianças  e  adolescentes  e  registradas  em Boletins  de  Ocorrência  (BO’s)  foram selecionadas  as 

denúncias sobre violências sexuais especificamente. A baliza temporal foi estipulada nos anos de 

2009 e 2010.

Desse modo, a investigação ampara-se na pesquisa documental e bibliográfica, objetivando a 

prática da pesquisa de campo, ainda incipiente na área do Direito. Os dados apresentados dizem 

respeito ao gênero feminino. Dados sobre a violência sexual cometida contra meninos encontram-se 

coletados e serão analisado posteriormente, mediante a continuidade da pesquisa proposta.



Crianças e adolescentes compõem o universo estudado. Delimita-se, desse modo e conforme 

o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), a conceitualização de criança como “pessoa com até 

doze  anos  incompletos”,  e  adolescente  como  pessoa  com  idade  entre  doze  e  dezoito  anos 

incompletos.  Assim,  o  total  de registros  sobre  a  violência  sexual  contra  crianças e  adolescentes 

localizados nos Boletins e foco do estudo, soma em número de 107 casos femininos.

No que diz respeito aos denunciantes, isto é, pessoas que fazem o registro da violência, as 

mães aparecem em número  insuperável,  com 69  denúncias  (64,4%),  seguido  pelo  pai  com dez 

registros (9,3%). Outros familiares aparecem, como avós (5,6%), tias (3,7%) além da própria vítima 

(3,7%). Estes números demonstram, num primeiro olhar, que ainda cabe às mães o cuidado com a 

sexualidade das filhas.

Sobre a relação agressor-vítima os dados revelam que a violência sexual contra meninas 

ocorrem majoritariamente no âmbito doméstico, com 43 casos (40,5%). Considera-se neste recorte 

quantitativo avós, cunhado, compadre, enteado do pai, mãe, padrasto, pai, primo e tio. Os números 

crescem para 57 casos quando associam-se “pessoas conhecidas”, como patrão (1 caso), pedreiro (1 

caso), professores (2 casos), vizinhos (10 casos). Observe-se que há um considerável número de 

“vizinhos” agressores. O acréscimo dos “Conhecidos” corrobora a já conhecida premissa de que a 

violência  sexual  é  majoritariamente  cometida  no  espaço  privado  da  criança  e  adolescente.  Se 

acrescentarmos  “namorados”,  teremos  um aumento  ainda  de  12,4% (13  casos),  o  que  eleva  o 

número de violências no âmbito  doméstico  para 70  casos (65,4%).   Expressivo número  quando 

comparado com cinco casos registrados como sendo o agressor “desconhecido” (4,7%) e dois não 

informados (1,8%). 

Dos  agressores  que  convivem  com  a  vítima,  destacam-se  os  pais  com  treze  casos 

registrados (12,14%) e igual número os padrastos. Nesse sentido, aqueles responsáveis diretamente 

pela preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes aparecem com vinte e seis 

denúncias, caracterizando 24,28% dos abusos. Estes números não surpreendem em relação a outros 

estudos.

Referente à idade da vítima, a análise documental indica que há uma concentração de casos 

na idade de catorze anos, com quinze casos (14%), seguido por doze casos na idade de quinze anos 

(11,2%),  dez  (9,3%)  e  onze  (10,3)  nas  idades  de  doze  e  dez  anos,  respectivamente.  Esta 

concentração  pode  permitir  uma  inter-relação  entre  o  número  de  namorados  denunciados  e  a 

concentração  de  vítimas na  faixa  da  adolescência.  Óbvio  que  isto  não  descaracteriza  violências 

sexuais cometidas contra estas adolescentes. Na faixa de um a cinco anos, as violências somam 17 

casos; entre os seis e dez anos totalizam 25 casos; dos dezesseis aos dezoito, dezesseis casos. Tres 

são os casos nos quais a idade não foi informada.

Quanto à idade do agressor, dos treze aos vinte anos há o registro de doze casos; entre vinte 

e um e trinta anos, vinte e quatro registros; entre trinta e um e quarenta anos, quinze casos; entre 

quarenta e um e cinqüenta anos, dez casos; entre cinqüenta e um e sessenta anos, registram-se dez 

casos; por fim entre sessenta e um e sessenta e nove anos, o número de três casos. No entanto, o 

número  de casos  nos  quais  a  idade  não  foi  informada é  expressivo,  com 38  registros  (35,5%). 

Observa-se que a faixa etária do agressor, nos registros estudados, localiza-se entre os vinte e trinta 



anos.  Porém,  análises  mais  aprofundadas  revelarão  outras  relações  passíveis  de  verificação  e 

cruzamentos de varáveis.

Assim, num primeiro momento da pesquisa enfatiza-se a conotação quantitativa dos dados 

coletados,  procurando contribuir  com a visibilidade da violência sexual cometida contra criança e 

adolescente, por meio dão levantamento de casos registrados na Delegacia da Mulher.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico da violência sexual contra a criança e adolescente, com enfoque no 

âmbito doméstico, constitui-se um desafio, por sua complexidade. Esta violência está, sem 

dúvidas, vinculada ao campo de proteção dos direitos humanos e sexuais, pois compromete 

o  desenvolvimento  físico,  psicológico e  emocional  da  criança  e  adolescente,  produzindo 

sequelas, muitas vezes, irreversíveis. 

Notamos  acerca  dos  dados  compilados  nos  anos  de  2009  e  2010,  que  há  uma 

concentração numérica expressiva em casos de violência sexual praticada contra  a criança e 

adolescente no âmbito doméstico, nas quais as idades das vítimas oscilam entre um e dezoito 

anos de idade, com ênfase no grupo de dez a catorze anos, com trinta e seis casos, seguido pelo 

grupo etário entre seis e dez anos, com vinte e cinco registros. Os agressores são, majoritamente, 

os  pais  e  padrastos,  com treze  casos  respectivamente.  Além disso,  verifica-se  predominante 

atuação  de  agressores  que  possuem algum tipo  de  vínculo  com a  vítima,  sanguineo  ou  por 

conhecimento. Quanto às idades dos agressores, o grupo entre vinte e quarenta anos apresenta 

trinta e nove casos; entre quarenta e um e sessenta, trinta caso, demonstrando grande variação 

etária. As denúncias sobre a violência competem à mãe, predominantemente.

A violência  sexual contra  criança e adolescente,  principalmente no âmbito  doméstico 

deve ser discutida em espaços formais, mas também no próprio ambiente familiar e da escola, 

para  que  vítima  em potencial  possam compreender  atos  caracterizadores  d  o  abuso  sexual. 

Entendemos que o cumprimento dos direitos da criança e adolescente devem ser prioridade da 

sociedade como  um todo,  contribuindo  para  o  efetivo  exercício  da  cidadania  e  da  dignidade 

humana.
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O TRABALHO INFANT0-JUVENIL E A EXPERIÊNCIA SOCIAL COTIDIANA

KELEN APARECIDA DA SILVA BERNARDO37
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A presente pesquisa tem como objetivo identificar como o hábito para o trabalho foi 
construído a partir da experiência social cotidiana, fator que influencia ainda na 
atualidade, a aceitação do trabalho infanto-juvenil por alguns seguimentos da 
sociedade. 

Palavras-chave: Trabalho infanto-juvenil. Experiência social acumulada.

O trabalho infanto-juvenil é uma constante em nossa sociedade, apesar de na 
atualidade existirem vários dispositivos legais que proíbam o trabalho infantil, bem 
como regulamentam o trabalho do adolescente acima de 14 anos. Entretanto, a 
aceitação social do trabalho infanto-juvenil tem sido um entrave na erradicação 
desse fenômeno.
Como o intuito de conhecer como foi criada essa aceitação social referente ao 
trabalho infanto-juvenil utilizou-se a metodologia da pesquisa bibliográfica. Essa 
metodologia, com base em Braverman em seu livro “Trabalho e capital monopolista: 
a degradação do trabalho no século XX” publicado em 1987 visa identificar como se 
construiu a habituação dos trabalhadores aos novos modos produção capitalista, e 
em Thompson na obra “A formação da classe operária inglesa” de 1988. Nesta obra 
buscou-se a compreensão da categoria experiência social cotidiana que, para esse, 
está ligada à cultura, uma vez que os conhecimentos acumulados no decorrer da 
história humana são transmitidos aos seus descendentes através da cultura, as 
quais agrupam múltiplas demonstrações da vida e da arte da humanidade.
Os estudos desses autores possibilitaram verificar que, nas sociedades pré-
capitalistas, o sentido atribuído ao trabalho desenvolvido por crianças e 
adolescentes tinha conotação de socialização e de transferência de conhecimento, 
bem diferente do sentido atribuído na atualidade. Nestas sociedades, o trabalho 
desenvolvido por crianças e adolescentes era intercalado por brincadeiras e 
atividades esportivas. 
A industrialização nascente intensificou a prática do uso de mão-de-obra infanto-
juvenil e com o início do capitalismo, na Europa, iniciou-se também um processo de 
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adaptação e habituação dos trabalhadores às novas formas de trabalho na indústria. 
Objetivava-se incutir novos hábitos de rotina e permanência no trabalho, o que não 
era comum no início do capitalismo. 
A inserção do trabalhador nos novos moldes capitalistas ocorreu de forma coercitiva 
através de várias manobras para adestrá-los e habituá-los às novas formas de 
produção. Os trabalhadores foram objetos de forte doutrinação religiosa e política 
para habituarem-se às excessivas jornadas de trabalho impostas pelos industriais. 
Para os indisciplinados, que não aceitavam as exaustivas jornadas de trabalho e sua 
rotina, o inferno era seu destino, enquanto que para os resignados que aceitavam 
esse processo, as compensações “viriam dos céus”. 
O trabalho sofrido era sinônimo de amor, bondade e salvação, a passo que a alegria 
estava ligada ao pecado, a culpa e a condenação. Esses preceitos foram 
transplantados no Brasil com a vida dos imigrantes europeus para substituir a mão-
de-obra escrava. Para alcançar a ordem e o progresso do então recém Brasil 
República, as elites pensantes entendiam que os pobres e seus vícios não se 
encaixavam no ideal da nova nação projetada para o Brasil.
As elites pensantes objetivavam o controle dos pobres através da moralização do 
trabalho. O determinante que classificava as virtudes e os vícios de um indivíduo era 
o hábito ou não para o trabalho. 
Rizzini (2008) explica que justificava-se o discurso de que a criança já nascia 
propensa a prática do mal e da vadiagem. Era imprescindível evitar o 
desenvolvimento dessas práticas. Para tanto, era necessário doutriná-la, moldá-las 
para transformá-las no adulto ideal para nação. O trabalho era colocado como 
redentor dos males da sociedade, criando assim, a cultura do trabalho. 
Verifica-se, deste modo, que o hábito para o trabalho foi construído de forma 
coercitiva. Com o passar dos tempos, esse hábito foi sendo reproduzido no cotidiano 
das famílias, tornando-se assim, um fato natural. Percebe-se que esse entendimento 
não é questionado. Ele é simplesmente aceito como verdadeiro e reproduzido 
socialmente a cultura do trabalho. Neste sentido, pode-se entender como se 
construiu socialmente o entendimento ainda presente na atualidade de que o 
trabalho precoce é preventivo e educativo, sendo entendido como a melhor solução 
para as crianças pobres. 
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RESUMO

A adolescência é uma fase fundamental do desenvolvimento humano. É um dos 
períodos mais intensos da vida pelas oportunidades de exploração nela presentes. 
Trata-se de uma etapa de descobertas, vivências e expectativas sociais diversas. 
Sendo assim, é a fase de vulnerabilidades e dentre elas destacamos as DST/AIDS. 
As Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST e a Síndrome da Imuno Deficiência 
Adquirida – AIDS são tidas como um grave problema de saúde pública por afetarem 
muitas pessoas. Ao analisarmos os dados de gravidez na adolescência em Ponta 
Grossa, cadastrados no Sistema de Acompanhamento do Programa de 
Humanização no Pré-Natal – SIS PRENATAL, observamos aumento de gestantes 
entre 15 e 19 anos nos últimos anos, sendo 967 em 2008, 1117 em 2009 e 1224 até 
outubro de 2010. Dados da Coordenação Nacional de DST/AIDS mostram que 
grande parte dos casos de AIDS se concentra na faixa etária de 20 a 29 anos. 
Considerando que a doença demora, em média, 10 anos para se manifestar, 
supomos que as pessoas dessa faixa etária se infectaram na adolescência. O 
Projeto de Extensão Plugados na Prevenção surgiu pela aproximação com a 
disciplina de Tópicos Especiais em Serviço Social I, do curso de Serviço Social da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nesta disciplina se realizou um trabalho 
acadêmico relacionado à temática DST/AIDS. Por meio deste, fez-se uma pesquisa 
de campo no Programa Municipal DST/AIDS para busca de informações e materiais 
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sobre o assunto. Assim surgiu a oportunidade deste projeto em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde através da Coordenação DST/AIDS. Este ano o 
Plugados na Prevenção trabalha em parceria com o CRAS – Centro de Referência 
da Assistência Social – Santa Luzia, atua com adolescentes que participam do Pró-
Jovem e tem por objetivo estimulá-los a comprometerem-se com práticas de 
prevenção em DST/AIDS, além de possibilitá-los a desenvolverem conhecimentos 
relacionados ao sexo seguro.

PALAVRAS CHAVE – adolescência; sexualidade; DST/AIDS.



Introdução

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e Síndrome da Imuno 

Deficiência Adquirida (AIDS) são tidas como um grave problema de saúde 

pública por afetarem muitas pessoas. São doenças infecciosas que podem ser 

disseminadas através do contato sexual sem o uso do preservativo. Podem 

ser transmitidas por vias não sexuais, porém, essas formas de transmissão 

são menos frequentes. Geralmente se manifestam por meio de feridas, 

corrimentos, bolhas ou verrugas. Algumas DST são de fácil tratamento, outras 

têm tratamento mais difícil ou podem persistir ativas, apesar da sensação de 

melhora. Com o passar dos anos houveram mudanças no modo de como as 

famílias, a sociedade e a comunidade lidam com a adolescência em relação à 

sexualidade. Apesar de muitas dessas transformações serem positivas, ainda 

existem dificuldades para trabalhar esse assunto com os adolescentes. Devido 

ao grande aumento da incidência de DST/AIDS, tem-se percebido uma grande 

necessidade em falar sobre esse assunto. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) estima que, ocorrem no mundo, cerca de 340 milhões de casos de DST 

por ano. Estima-se que 630 mil pessoas estejam infectadas pelo HIV no Brasil, 

sendo que mais de 200 mil estão fazendo uso do tratamento oferecido pelo 

SUS. Atualmente as DST/AIDS são temáticas bastante discutidas, sendo os 

adolescentes sujeitos importantes nessa discussão, pois, ao analisarmos os 

dados de gravidez na adolescência no Município de Ponta Grossa, 

cadastrados no SIS PRENATAL, observamos que houve um aumento de 

gestantes entre 15 e 19 anos nos últimos anos, sendo 470 adolescentes 

grávidas em 2006, 558 em 2007, 967 em 2008, 994 em 2009 e 1224 até outubro 

de 2010. Dados mundiais do Ministério da Saúde indicam que no ano de 2008 

foram realizados 594.205 partos em adolescentes entre 10 e 19 anos, já em 

2009 este número baixou para 587.173 partos e em 2010 até dezembro foram 

realizados 408.400 partos.  Mesmo havendo uma diminuição nos números, isto 

ainda nos causa grande preocupação, porque um é sinal de que os jovens não 

estão tendo práticas sexualmente seguras, além disso, gera-se a necessidade 

de se desenvolver novas e mais eficazes estratégias de prevenção.

De acordo com o Ministério da Saúde, situações conflituosas, nem 

sempre explícitas na vida das pessoas, podem dificultar a ação preventiva das 



DST/AIDS, pois quem sofre ameaça à sua integridade física ou emocional fica 

fragilizado, sentindo-se incapaz de resolver solitariamente seus conflitos. No 

caso dos adolescentes, situações conflituosas são mais comuns, sendo 

assim, é preciso uma interação que desenvolva uma reflexão sobre os riscos 

de infecção por DST/AIDS e necessidade de prevenção.

Sabemos que segundo a OMS, a adolescência, abrange a faixa etária de 

10 a 19 anos, onde acontecem importantes mudanças biopsicossociais as 

quais determinam especificidades emocionais e comportamentais, repercutem 

na saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. 

Culturalmente a maioria das famílias brasileiras não possui o hábito de 

falar sobre sexo com seus adolescentes deixando essa tarefa paras as escolas 

que, por sua vez, encontram-se com carência de programas de prevenção 

contra as DST/AIDS, o que se justifica por mitos como discutir temas sobre 

sexualidade ou disponibilizar preservativos podem estimular os adolescentes 

à prática sexual.

Diante dessas questões visualizamos a necessidade de desenvolver 

esse projeto com o intuito de possibilitar os adolescentes a desenvolverem os 

conhecimentos quanto à percepção de risco e opções de atitudes saudáveis, 

relacionadas ao sexo seguro e a prevenção das DST/AIDS.

Objetivos

O  Projeto  “Plugados  na  Prevenção”  tem  por  objetivo  estimular  os  adolescentes  que 

participaram  do  Projeto  Paradoxo,  desenvolvido  nas  Unidades  de  Saúde  da  Família,  a 

comprometerem-se  com  novas  práticas  de  prevenção  na  educação  em  DST/AIDS, além  de 

possibilitá-los  a desenvolverem conhecimentos quanto à percepção de risco e opções de atitudes 

saudáveis, relacionadas ao sexo seguro. Os objetivos específicos buscam discutir sobre sexualidade 

na  adolescência,  informar  sobre  prevenção,  transmissão,  tratamentos,  sinais  e  sintomas  das 

DST/HIV/AIDS, bem como desenvolver atividades educativas sobre sexualidade e DST/HIV/AIDS e 

possibilitar que os adolescentes conheçam de maneira clara o assunto para que repassem essas 

informações para outros adolescentes.

Metodologia



A proposta metodológica foi baseada na relação dialógica com os adolescentes, através de 

ações  de  cunho  preventivo,  com a  finalidade  principal  de  incentivar  o  uso  de  preservativo  nas 

relações sexuais.

As atividades foram desenvolvidas com o objetivo de informar de maneira interativa sobre a 

importância da prática do sexo seguro e, para tanto, foram realizadas oficinas e gincanas, com grupos 

de adolescentes das Unidades de Saúde do município de Ponta Grossa, sobre: puberdade, corpo 

humano, aborto,  homossexualidade,  virgindade,  doenças sexualmente transmissíveis,  HIV/AIDS e 

gravidez na adolescência.

A avaliação do projeto ocorreu constantemente através de reuniões realizadas após as 

oficinas e também na supervisão dos trabalhos realizados. Percebeu-se que, ao longo dos trabalhos, 

os adolescentes aproximaram-se do projeto, tendo maior assiduidade e realizando questionamentos 

sobre sexualidade, que no início do projeto não aconteciam, pois os mesmos tinham vergonha de nos 

questionar e expor suas opiniões.

Resultados

Para  conseguir  acompanhar  os  grupos  de  adolescentes  nas  Unidades  de  Saúde  da 

Família, foi necessário o apoio dos profissionais da área da saúde, como agentes comunitários de 

saúde,  enfermeiros,  médicos  e  dentistas.  Para  tanto,  fez-se  necessária  a  sensibilização  destes 

profissionais  por  meio  de  reuniões  previamente  agendadas  para  explanação  do  conteúdo  a  ser 

desenvolvido nos encontros e como estes ocorrerão. Foram visitadas as nove Unidades de Saúde 

participantes  do  Projeto  Paradoxo  para  realizar  a  sensibilização  e  mostrar  a  importância  de  um 

trabalho específico com os adolescentes sobre a prevenção em DST/HIV/AIDS. A partir de fevereiro 

de 2010, foram sendo realizados encontros com os adolescentes nas Unidades de Saúde da Família: 

Félix Vianna, Adilson Baggio, Eugênio José Bocchi, Madre Josefa Stenmans, 31 de Março, Vila Cipa 

e José da Silva Ribeiro, contabilizando um total de sete grupos de adolescentes.

 As oficinas realizadas tiveram o propósito de fazer com que os adolescentes refletissem 

sobre o tema da prevenção e ocorriam conforme a disponibilidade das Unidades de Saúde reunir os 

adolescentes.  Os  temas  foram  previamente  decididos  conforme  a  demanda  de  cada  grupo, 

respeitando suas particularidades.

               A primeira oficina realizada foi de apresentação do Projeto e conhecimento dos 

participantes. Nesse momento, foi organizada uma votação para a escolha dos temas a serem 

trabalhados.  

              A segunda oficina “Sou adolescente e agora?” tratou das transformações físicas, 

psicológicas e sociais da adolescência. 

              Na terceira, foi trabalhada a questão da família e seus novos arranjos, a qual objetivou 

conhecer melhor os participantes dos grupos e o contexto em que vivem. 

              A quarta oficina “Conte a história” teve como objetivo levantar quais os conhecimentos que 

os adolescentes tinham sobre gravidez na adolescência, sexo, prevenção e métodos contraceptivos. 



Nesta, foi utilizada uma caixa com objetos como boneca, preservativos, e folhas com palavras chaves 

(prevenção, festa, estudo dentre outros) que induziam a reflexão do grupo sobre a importância da 

prevenção sexual.  Cada adolescente retirava um objeto da caixa e contava a história, em seguida foi 

solicitado que outro adolescente retirasse outro objeto da caixa e continuasse a história e assim, 

sucessivamente com todo o grupo. 

 “Corrida contra as DST’s” foi a quinta oficina. Nela, o grupo foi dividido em duas equipes e 

cada uma delas recebeu um saco com balões, dentro dos quais havia papéis com informações sobre 

os  sintomas  das  doenças  sexualmente  transmissíveis  mais  conhecidas.  Cada  equipe  também 

recebeu um cartaz com os nomes dessas doenças e um álbum seriado (material que tem foto das 

DST`s e uma explicação sucinta de cada uma delas).  

Esta “brincadeira” deu-se da seguinte forma: um adolescente de cada equipe, depois do 

sinal, deveria correr até a agente comunitária de saúde que ficou com os balões, pegava um deles, 

voltava correndo para sua equipe, estourava, lia as informações com sintomas, poderia consultar o 

álbum seriado e juntamente com a equipe colava o  papel  no cartaz com o nome da respectiva 

doença. Após o desenvolvimento, foram contabilizados os erros e acertos para conhecer a equipe 

vencedora - que ganhou um kit com camisetas, estojos e preservativos - e a equipe que ficou em 

segundo lugar – que recebeu o estojo com preservativos. 

Foi  realizada  uma  Gincana  denominada  GINCANAIDS,  promovida  pelo  Programa 

DST/AIDS,  onde  foram  avaliados  os  conhecimentos  adquiridos  pelos  adolescentes  nas  oficinas. 

Provas  que  compuseram  a  gincana:  concurso  de  desenhos  com  a  temática  “prevenção  as 

DST/HIV/AIDS”; criação de um mascote; grito de guerra para identificação de cada grupo; perguntas 

e  respostas  sobre  doenças  sexualmente  transmissíveis  e  um  soletrando  sobre  diversidade  e 

HIV/AIDS; caça tesouro sobre adolescência, puberdade e prevenção em DST/HI/AIDS.

 Esta  gincana  reuniu  os  grupos  de  adolescentes  em um ambiente  de  descontração  e 

aprendizado.  Todas  as  provas  tinham  ligação  com  os  conteúdos  apresentados  nas  oficinas 

trabalhadas nas Unidades de Saúde.

Até o mês de setembro de 2010 foram realizados 16 encontros com os grupos, somando 

aproximadamente  300  (trezentos)  adolescentes  que  além  da  informação,  também  receberam 

materiais informativos sobre adolescência e prevenção as DST’s.

Conclusão

O Projeto de Extensão Universitária “Plugados na Prevenção” busca estimular de maneira 

interativa  a  prevenção  das  DST/AIDS,  bem  como  abordar  temas  relacionados  ao  período  da 

adolescência, suas dúvidas e questionamentos. 

A proposta  possibilitou  discussões  e  reflexões  quanto  aos  fatores  que  influenciam  na 

vulnerabilidade, em relação as DST/AIDS.

O desenvolvimento das ações permitiu a interação dos adolescentes e o aprofundamento 

dos temas abordados, visto que a metodologia adotada pela equipe extensionista colaborou com o 

envolvimento dos adolescentes e leva a conclusão de que estes se envolvem mais com a causa 



quando esta  é abordada de forma dinâmica,  ou seja,  ao falarmos sobre a  prevenção sexual  de 

maneira  descontraída  conseguimos fazer  com que  estes adolescentes se interessem pelo  tema, 

vindo a refletir sobre a necessidade da prática sexual segura. Além disso, abordar o tema família fez 

com que os adolescentes pensassem sobre suas relações familiares, estimulando-os a dialogar com 

os pais sobre sexualidade, já que a sociedade constrói mitos, tabus e preconceitos quanto a este 

assunto. Por este motivo é de grande importância que ocorra o diálogo nas famílias, pois informados 

e apoiados por  pessoas que confiam, os adolescentes estarão mais  seguros para conhecer seu 

corpo, aumentar sua auto-estima e principalmente se proteger das situações de risco.

Falar  de sexualidade é  também falar  de direitos,  falar  de saúde,  de direitos sexuais  e 

reprodutivos, das políticas de prevenção às DST/AIDS, enfim, é falar de aspectos fundamentais para 

vivência da realidade social, a qual oferece diversos riscos e que se os adolescentes, sujeitos estes 

que estão passando por uma fase de conflitos emocionais, não forem bem informados, podem vir a 

adquirir DSTs, ter de enfrentar uma gravidez indesejada e diversos outros problemas, relacionados à 

sexualidade.
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O “ABANDONO MATERNO” A PARTIR DA ABORDAGEM NA MÍDIA IMPRESSA EM 
PONTA

GROSSA – 
PARANÁ

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e a 

Dignidade. KRAVICZ, Gisele Ferreira.

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar os determinantes presentes na questão do 
“abandono materno”,  suas formas, representações e repercussões nos Jornais: Diário  dos 
Campos Gerais e Jornal da Manhã em Ponta Grossa – Paraná. O recorte da pesquisa foi realizado 
a partir de  janeiro de 2008 a junho de 2010. Por meio de uma pesquisa qualitativa buscou-se 
analisar o discurso midiático referente ao abandono de crianças presente nos jornais. Realizaram-
se entrevistas semi-  estruturadas (questões abertas) com três  profissionais  que trabalham na 
defesa dos direitos das  crianças e adolescentes e foram catalogadas 15  matérias sobre o 
abandono (aborto, crianças). Os dados foram organizados a partir de categorias: Concepção de 
abandono e os determinantes presentes no abandono materno para os profissionais; Do abandono 
sub-humano ao amor divinal: duas perspectivas complementares para a idealização da mulher-
mãe. A análise foi  realizada com base nos dados e nos depoimentos coletados a partir do 
referencial teórico sobre o abandono, gênero   e   representação   social.   Conclui-se   que   o 
abandono   de  crianças   é   abordado   na  mídia  impressa e centraliza-se apenas na  figura 
materna,estigmatizando-a e culpabilizando-a,  ocultando a figura paterna e perpassando um amor 
materno ideal. A estigmatização da  figura feminina é, em alguns casos, estendida a criança 
reproduzindo as formas pejorativas que o termo  abandono  estabelece e que é socialmente 
construído.

Palavras-Chave:  Abandono de crianças-  gênero-mulher-  representação 
social

No decorrer do Curso de Especialização em Mídia, Política e Atores Sociais os alunos se 
deparam com uma série de discussões sobre o papel da mídia, do discurso  midiático e sua 
importância para a sociedade. Em várias disciplinas, como Mídia  Hegemônica, Jornalismo e 
Cidadania,    Mídia   e   Sociedade   Civil,   dentre   outras,   pode-se   abordar   questões 
inquietantes  decorrentes das práticas profissionais dos participantes do  curso. Algumas 
abordagens provocaram diretamente vivências que tive como assistente  social, especialmente 
aquelas relacionadas ao abandono de crianças pelos pais e, habitualmente denominado abandono 
materno e diretamente associado à figura feminina.

Provocada pelo interesse profissional, observei que vários casos de abandono têm 
sido veiculados na mídia com forte repercussão de condenação, incompreensão e repúdio. Para 
expressiva parcela da sociedade é inadmissível que uma  mãe abandone um filho. Até mesmo 
para muitos profissionais e acadêmicos que compõem a prática profissional nas ciências sociais o 
tema ainda  é  uma  questão  polêmica,  seja  pelo  reduzido  conhecimento  da  temática  ou  por 
valores  pessoais, morais,  culturais e religiosos que cada sujeito possui. Em casos como o 
abandono, os conhecimentos, as vivências e os valores interferem incisivamente nos parâmetros 
de  verdade, pois  se atribui à questão uma representação social de um amor idealizado, inato e 
único àquelas mulheres que se tornam mães.

Conjugando, portanto, conteúdos do curso, prática profissional e observação da cobertura 
midiática de um fenômeno de forte impacto social elegi o abandono materno como objeto de 
pesquisa e discussão neste artigo.

Assumi como ponto de partida para esta pesquisa que o “abandono materno” é um 
fenômeno

que se constitui nos dias atuais como reflexo de  um modelo de dominação patriarcal, aliado a 
vários  determinantes sociais, psíquicos, econômicos, culturais, morais e,  especialmente, de 
gênero. Estas  questões que compõe a questão possibilitam enfocar a mulher como sobre-
responsável pelo ato do abandono, ocultando eficazmente a responsabilidade do genitor enquanto 
indivíduo homem indispensável para a concepção da criança. A maternidade tem sido apreendida 
como elemento  intrínseco, parte do instinto feminino, e, a partir dessa premissa  socialmente 
constituída, o ato do abandono caracteriza-se como uma afronta ao “instinto maternal”. Tal qual 
aponta Motta (2001, p.



6
3
): A falta da maternidade é frequentemente encarada como uma falha que 

envolve a própria identidade da mulher. Não sendo mãe, que 
mulher é essa? A mulher deveria, portanto, querer manter o filho consigo 
sob quaisquer circunstâncias. Não sendo assim, ela estará abandonando 
a  criança, com todos  os  aspectos pejorativos que  o  termo abandono 
possa carregar.



A primeira indagação referente ao tema foi: como os jornais de Ponta Grossa abordam a 
questão do abandono de crianças? A questão é dirigida aos jornais locais porque é neles que o 
fenômeno se associa ao poder midiático,  tal qual  apontado por Bourdieu (1998, p. 14) em seus 
estudos sobre o poder simbólico, como “o poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver 
e fazer crer”. Nos jornais locais, as manchetes e textos jornalísticos são reprodutores e produtores 
de  uma visão de  sociedade e de  seus respectivos poderes, tanto já instaurados quanto em 
constante transformação, sobre o abandono em questão.

Na busca de reflexão sobre o tema selecionado, este trabalho orientou-se pelas seguintes 
indagações complementares: os órgãos midiáticos locais reproduzem a perspectiva patriarcal 
sobre o  abandono, reproduzindo uma visão de  um amor  materno ideal, ou  contribuem para 
desmitificá-lo ao abordar o  fenômeno? Quais as  contribuições para a sociedade a  partir de  sua 
abordagem sobre a questão?

Partiram-se das discussões sobre o “abandono  materno” e como ele é abordado pelos 
jornais locais da cidade de Ponta Grossa, Paraná: Jornal Diário dos Campos Gerais e Jornal da 
Manhã.  Durante as leituras dos jornais e trabalhos de  levantamento bibliográfico sentiu-se a 
necessidade de discutir amplamente a questão do gênero mulher e de como ela é representada 
na mídia impressa local. Adicionalmente, ao abordar o gênero mulher, fez-se necessário discutir 
também como o seu complementar, o gênero homem, é abordado pelo jornal.

Porém, devido à quantidade de matérias relacionadas, a pulverização das representações 
sobre o tema e o tempo para a realização da pesquisa, realizou-se um recorte para a delimitação 
do objeto. Focalizou-se o trabalho nos casos de abandono de crianças entre janeiro de 2008 a 
junho de
2010.   Buscaram-se matérias   relacionadas   às   mães   e   a   maternidade  nos   jornais,   nos 
períodos selecionados, e também foram catalogadas matérias que abordavam o gênero homem e 
mulher, especialmente presentes na coluna policial.

A partir do  referencial teórico e do  material coletado nos jornais, entre maio e junho de 
2010  realizaram-se três  entrevistas semi-estruturas (questões abertas) com profissionais que 
trabalham na defesa dos direitos da criança e  do  adolescente, e que vivenciam a  realidade do 
abandono de crianças.

As entrevistas realizadas foram gravadas,  mediante autorização, com uma representante 
do Poder Judiciário da Vara da Infância e Juventude de Ponta Grossa (Juíza), uma representante 
de o  Serviço Auxiliar da  Infância e Juventude (SAI/Assistente Social) e uma representante do 
Conselho Tutelar Oeste da cidade de Ponta Grossa (conselheira). Para a análise das entrevistas, 
utilizou-se o  referencial teórico construído no decorrer da pesquisa e a utilização de categorias 
que possibilitaram  a  análise sobre  o abandono de crianças  a  partir da abordagem da mídia 
impressa. 8
Assim, buscou-se contextualizar o fenômeno do abandono materno nas relações de poder, gênero 
e classe a partir das notícias apresentadas pelos jornais de maior relevância na cidade de Ponta 
Grossa, e das entrevistas com os profissionais da área. Desta forma, a análise da abordagem 
referente ao abandono de crianças possibilita instigar reflexões não apenas para os profissionais 
envolvidos com a questão, mas também para as diferentes práticas profissionais que 
desenvolvem um trabalho nesta área.

Falar sobre o “abandono materno” é falar sobre o abandono de  crianças praticado por 
seus pais biológicos, núcleos familiares e grupos sociais em geral. Em hipótese  alguma o 
fenômeno poderia ser condicionado apenas à mãe. Utilizar-se-á dessa denominação carregada de 
estigma e  representação para enunciar o abandono de  crianças, não de  forma pejorativa e 
ideológica, mas sim no sentido que indica Bourdieu sobre o poder simbólico (1998, p. 07): “[...] é 
necessário saber  descobri-lo onde ele se deixa ver menos,  onde ele é mais completamente 
ignorado, portanto, reconhecido [...]”.

O abandono de crianças abrange uma série de situações que o caracterizam e que 
podem ser  visualizadas  em  várias  circunstâncias.  Pode  ocorrer  de forma  explícita  quando a 
criança é deixada exposta em lugar público (praça, via de trânsito, etc.), deixada na casa de 
parentes ou desconhecidos, entregue para o Conselho Tutelar ou Vara da Infância ou órgãos de 
atendimentos,  dentre outros. Pode também ocorrer de  forma implícita ou tutelada quando a 
criança, embora permaneça com a família ou parentes encontra-se sem a garantia do cuidado e 
da proteção em situação de mendicância de rua, de abuso e exploração sexual, dentre outras, a 
tal ponto que Motta (2001, p.45) faz o seguinte questionamento:

Sabemos da existência de crianças que mesmo vivendo com seus pais 
biológicos são  absolutamente desatendidas em suas  necessidades 
básicas de amor, carinho, cuidados e proteção; e há aquelas que são 



exploradas nas ruas sob a „vigilância‟ de suas mães, ou, pior ainda, sem 
contato algum



com seus pais. Resta-nos a questão: Quem são os verdadeiros filhos 
do abandono? (grifo da autora).

O abandono somente pode ser apreendido a partir de aspectos relacionados ao tempo e 
espaço, assim como a atribuição à figura materna possui uma construção histórica, social, cultural 
e  moral, pois ressalta Motta  (2001, p.  50) “maternidade e abandono são conceitos que se 
modificam de  acordo com o  modelo vigente, ligado a mecanismos ideológicos e culturais 
dominantes em cada época”. Buscou-se analisar 15 matérias de jornais impressos na mídia local 
no período de janeiro de
2008  a junho de 
2010.

Observamos  uma acentuada referência   a figura  da  mulher   aliada a ocultação da 
figura  masculina. Além disso, as matérias que abordam o abandonam são colocadas na  coluna 
policial, ao passo que matérias onde existe a idealização de um amor materno perfeito se fazem 
presente em quase todas as demais colunas desde a social  até a coluna do cotidiano. Desta 
forma, a criança também é estigmatizada nos casos do abandono, seja pela reprodução social do 
estigma da figura materna como pelo pensamento patriarcal presente na sociedade. As entrevistas 
vieram ao encontro  da   temática   abordada,   para   as  entrevistadas   o   abandono   é   um 
fenômeno  social  atribuído  as mulheres, a figura paterna é atribuída apenas o ato de prover e a 
criança é vista com o termo pejorativo de “abandonado”, “enjeitado”.
Isto remete  novamente às questões referentes à apreensão  do leitor diante da notícia; ele 
interpreta de acordo com a visão de mundo a que pertence, pois para Thompson (1998, p. 45): “O 
significado que uma mensagem tem para um indivíduo dependerá em certa medida da estrutura 
que ele ou ela traz para o sustentar”. E assim, se a notícia traz em seu conteúdo uma carga de 
discriminação e  indignação diante dos casos de abandono, ela fomenta e reforça nos leitores a 
imagem de uma mulher culpada, possibilitando que os valores patriarcais arraigados na sociedade 
se tornem mais fortes.

O argumento  que justificaria especificar a mulher,  a evidência, é o mesmo que pode 
acusar uma escolha de ocultação da figura masculina e o reforço da construção de um estereótipo 
que  estigmatiza a figura feminina.  A  representação  do jornalista se faz presente a partir do 
argumento que escolhe para redigir a matéria, assim como ressalta Martino  (2003, p. 91): “[...] 
quando um jornalista  redige uma matéria, materializa um processo  interrupto de escolhas e 
eliminações que elegem uma possibilidade  de representação em um universo de N mensagens 
disponíveis”.

Referente  à  questão  do  mito  do  amor  materno,  muitas  vezes,  idealizado  nos  jornais 
e

apreendidos pela sociedade como um sentimento inato na mulher, a entrevistada Sônia expõe 
que: Esse mito do amor materno que deveria ser uma coisa perfeita, inquestionável, irretocável e 
a gente vê que o que o amor materno não é uma coisa pronta. Assim como qualquer amor, é 
uma relação que é construída, algumas pessoas, algumas mulheres conseguem lidar com isso de 
uma forma mais tranqüila, mais natural e acolher esse filho de prontidão. E existem algumas 
pessoas, algumas mulheres que tem essa dificuldade, de conseguir essa relação direta, essa 
harmonia, essa relação mais harmoniosa com o filho.

Neste  contexto que é fundamental compreender a história de vida da  pessoa, seja ao 
realizar uma matéria jornalística  como para os profissionais   que vivenciam   na prática a 
abordagem  do abandono, sem inferir um posicionamento diante da questão, isto é,
Outro fator, que se pode observar é que as mulheres que decidem entregar o filho para a adoção, 
muitas delas não se vêem como  sujeitos de direitos, pois de acordo acreditam que serão 
desvalorizadas e julgadas por entregar o filho a adoção.

É um grande desafio apreender o abandono de crianças como um fenômeno que possui 
diferentes determinantes e que estes advêm de um contexto onde os sujeitos presentes, isto é, o 
pai, a  mãe e a família possuem uma história de vida, valores e concepções do mundo que os 
cerca.

A pesquisa realizada para este artigo esteve orientada por dois questionamentos, o 
primeiro:

os órgãos midiáticos locais reproduzem a perspectiva patriarcal sobre o abandono, reproduzindo 
uma visão de um amor materno ideal, ou contribuem para desmitificá-lo ao abordar o fenômeno? 
E o segundo: quais as contribuições para a sociedade a partir de sua abordagem sobre a questão?

Analisando os determinantes presentes na questão do “abandono materno”, suas formas, 
representações e repercussões nas matérias de jornais e na fala dos entrevistados, confirma-se a 



centralidade da figura materna, aliada a uma abordagem patriarcal e que mistifica a figura materna 
como algo inato, perfeito e até divino na mulher. Verifica-se a acentuada estigmatização da mulher 
aliada a ocultação da figura paterna, o qual em nenhum momento é citado ou chamado para uma 
responsabilidade partícipe.

Ao abordar   o abandono de fetos e crianças,   o papel da imprensa local, com 
honrosas  exceções, marcadamente tem sido de reprodutor e produtor de uma ordem de 
dominação masculina



e criminalização da mulher. Incluir na pauta a enunciação e a discussão sobre “o outro lado” do 
abandono faria ver e crer, tal qual aponta Bourdieu, a figura paterna. Esta poderia ser uma grande 
contribuição da imprensa local para uma sociedade menos injusta, pois somente a visibilidade da 
figura paterna, freqüentemente ocultada nas abordagens midiáticas, permitirá ao conjunto social 
constituir uma nova forma  de  “ver” o fenômeno, incluindo o respeito à mulher e a co-
responsabilidade masculina pela paternidade.



UM OLHAR A RESPEITO DA GARANTIA DO DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E 

COMUNITÁRIA NO ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DOS ESTUDOS “ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL NO PARANÁ – DESVENDANDO A REALIDADE” E “ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL NO PARANÁ – QUERO UMA FAMÍLIA PARA MIM!”

LUKAVY Mariane42

Resumo:

O presente artigo refere-se a uma análise da situação do direito a Convivência Familiar e 

Comunitária, estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, artigo 4º, nas casas de 

acolhimento institucional do estado do Paraná, usando como base os dados contidos nos estudos: 

“Acolhimento Institucional  no Paraná – Desvendando a realidade”  e  “Acolhimento Institucional  no 

Paraná – Quero uma família para mim!”. Usando desses dados pode-se então conhecer um pouco 

mais a realidade apresentada tanto aos profissionais que trabalham nessa área, quanto as vivências 

que as crianças e adolescentes institucionalizados no nosso Estado.

Introdução:

Através da análise de dados no Sistema de Informação para a infância e a Adolescência – 

SIPIA43 e  dos  estudos  “Acolhimento  Institucional  no  Paraná  –  Desvendando  a  realidade”  e 

“Acolhimento Institucional no Paraná – Quero uma família para mim!”, busca-se conhecer um pouco 

mais sobre a real situação da efetividade da garantia do direito a convivência familiar e comunitária 

nos abrigos do estado do Paraná, além de buscar entender essa realidade e as ações necessárias 

para que esse direito seja realmente efetivado.

Desenvolvimento:

De acordo com o que zela  o Artigo 5º  do Estatuto da Criança e do Adolescente  -  ECA: 

“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.” (BRASIL, 1990), visto que a família nuclear ou extensa é a 

instituição responsável  pela garantia desse direito,  quando a criança/adolescente encontra-se em 

situação de risco, deve-se empregar todas as medidas cabíveis de proteção, tendo como medida 
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 Acadêmica do 4º ano do Curso de Serviço Social da Universidade Estadual do 
Centro-Oeste – UNICENTRO, Guarapuava. 
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 O SIPIA representa um sistema de registro em nível nacional criado para auxiliar os governantes 
na adoção de decisões sobre as políticas destinadas à infância e à adolescência A respeito do 
Sistema de Informações para a infância e Adolescência, visitar: http://www.mj.gov.br/sipia.



excepcional o acolhimento institucional,  como forma de diminuição dos danos causados tanto na 

família quanto na criança, que está em fase primordial de desenvolvimento social e psíquico, se faz 

necessária a aplicação dessa família em programas de políticas públicas, além de ser trabalhadas 

medidas mantenedoras do convívio familiar e comunitário das crianças e adolescentes em situação 

de acolhimento.

Antes de tudo se faz necessário entender que para a garantia desse direito ser efetivada é 

preciso um trabalho multidisciplinar das equipes responsáveis pelos abrigos com as famílias e as 

crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, acarretando no afastamento familiar, na 

tentativa de reconstrução e reparação de quebra de vínculos.

Segundo levantamento do SIPIA referente  ao número de atendimentos realizados de um 

período correspondente ao mês de janeiro a dezembro de 2010, iniciando-se de uma comparação 

nacional/estadual, a situação do respeito ao direito a convivência familiar e comunitária conta com os 

registros  de 7122 correspondendo a 35,63% e de 6615 – 35,24% consecutivamente. Utilizando agora 

dados referentes ao estudo “Acolhimento Institucional no Paraná – Quero uma família para mim!”, 

onde foram ouvidas 382 crianças e adolescentes, considerando que entre 10 crianças e adolescentes 

institucionalizados, uma não possui família, surge o questionamento se os atendimentos prestados 

estão sendo equivalentes a essa realidade. 

A convivência pode ser um fator determinante para a superação do trauma causado pelo 

afastamento familiar, mesmo quando em casos de destituição do pátrio poder, 91,6% das crianças e 

adolescentes institucionalizados, possuem mais irmãos, e que 30,9% deles encontram-se morando 

no mesmo abrigo, também observa-se que na maioria dos casos quem mais mantém contato com 

essas crianças são os parentes, tendo um índice de 48,7%, ainda em 32,2% dos casos relatou-se 

haver  vínculos  familiares  e  de  amizade  através  de  correspondências.  Ainda  nesse  estudo,  foi 

analisado porque essas crianças pensam que não retornaram para suas famílias de origem, tendo 

como resultados de maior  índice,  um percentual  de 16,8% para problemas de relacionamento e 

14,9% por não possuírem vínculos familiares.

Referente a questão do trabalho realizado pelas equipes técnicas dos abrigos no estado, 

baseado em dados do “Acolhimento Institucional no Paraná – Desvendando a realidade”, pode-se 

dizer que em relação ao apoio a convivência familiar:

“[...]  43%  dos   abrigos   do   Paraná   estão  proporcionando acompanhamento 

psicológico para as  famílias das crianças/adolescentes  abrigados; 53 %  incentiva 

reuniões, grupos de discussão  e apoio; 40%  auxilia  com  cesta básica  e 48%  faz 

um  acompanhamento  social das mesmas;  70%  permite  a  visitação  em  datas 

pré-estabelecidas  e   21%  consente  a  visitação livre  das famílias;  63 % dos 

abrigos prioriza a manutenção de grupos de irmãos; 43% promove visitas aos  lares 

das famílias;  27% dos abrigos não realiza  ações para as famílias das crianças 

abrigadas e 6% não realiza ações de incentivo a convivência com as  famílias de 

origem.” (CEDCA, 2007)



Quanto a convivência comunitária, se faz necessário a interação das crianças e adolescentes 

institucionalizados em programas de incentivo ao esporte, a educação, a cultura e o lazer e o acesso 

a crença e religião se for de sua vontade, sendo isso registrado no ECA em seu artigo 94, além de 

lhes garantir seu acesso as políticas básicas e interação com a sociedade.

Considerações Finais:

É preciso demarcar que o afastamento da família, essa nuclear ou extensa, da criança ou 

adolescente só deve ser feito em caso de alto nível de risco oferecido a essa criança, tomando todas 

as  medidas  cabíveis  para  diminuição  dos  traumas causados a  ambas as  partes  e  para  que  os 

vínculos entre elas sejam mantidos e/ou reconstruídos, em última instância procurando a destituição 

do pátrio poder.

Tomando conhecimento desse dados, é possível se observar que a situação dos abrigos do 

nosso estado ainda está em meios termos quanto a plena efetivação do direitos a convivência familiar 

e  comunitária,  não visto  apenas pela  carência  talvez de profissionais  e  de  recursos,  as  quais  a 

maioria dos profissionais da área da assistência social conhece e enfrenta diariamente, mas também, 

aqui colocando essas duas observações como hipóteses não comprovadas, o real conhecimento das 

políticas e orientações para atendimento não apenas das crianças e adolescentes institucionalizadas, 

mas também o atendimento prestado as famílias,  as quais  muitas vezes são culpabilizadas pela 

sociedade pela falta de recursos ou até mesmo do “mau44” trato dedicado a seus filhos.

Os profissionais que trabalham diretamente com crianças e adolescentes institucionalizados e 

as esferas de poder público, devem prezar sempre pelo bem estar desse institucionalizado, o qual já 

está tendo seu direito violado, adequando sempre suas ações em prol do benefício dessa camada da 

população, a qual se encontra em fase primordial de desenvolvimento.
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 Citação aqui colocada pelo emprego dado as famílias pelo senso comum que é presente na 
sociedade.



O papel do cirurgião-dentista junto ao Centro de Socioeducação de Ponta 
Grossa

Martins AS*, Silvestre LPF

Justificativa: A socioeducação tornou-se assunto de relevância para a sociedade 
contemporânea, uma vez que envolve todos os atores nela presentes e atribui a 
eles, responsabilidades perante o temática do adolescente infrator.
Objetivos: Apresentar à as experiências profissionais do cirurgião-dentista junto ao 
Centro de Socioeducação de Ponta Grossa (CENSE/PG).
Métodos ou relato de caso: A partir de 2003 o Estado do Paraná vem 
desenvolvendo ações para uma nova proposta em socioeducação, construiundo 
novas unidades em todo o Estado (inclusive o CENSE/PG) cujo projeto arquitetônico 
visa garantir o desenvolvimento de atividades socioeducativas a fim de trabalhar 
com o adolescente privado de liberdade as mais variadas questões relacionadas ao 
seu reengajamento social. Idealizado pelo IASP (Instituto de Ação Social do Paraná), 
hoje Secretaria de Estado da Criança e da Juventude (SECJ), o projeto objetiva 
garantir aos adolescentes que praticaram ato infracional o “(...) acesso às 
oportunidades de superação de sua condição de exclusão e à formação de valores 
positivos para participação na vida social” (Caderno do IASP: Práticas de 
Socioeducação, 2007, p13). A atuação de uma equipe multiprofissional que assiste 
aos jovens em privação de liberdade no centro de socioeducação de Ponta Grossa 
também é de fundamental relevância para o desenvolvimento adequado e eficaz 
dessa nova perspectiva socioeducativa. Nesse sentido, a atuação do cirurgião-
dentista, como integrante dessa equipe multiprofissional, vão além do 
desenvolvimento de procedimentos voltados à saúde bucal. Além de procedimentos 
corriqueiros da prática clínica diária, o cirurgião dentista também desenvolve 
diversas ações que consideram os objetivos da medida socioeducativa de 
internação, participando dessa maneira, de inúmeras atividades fora do consultório 
odontológico.
Resultados: Apesar de todos os avanços obtidos na execução das medidas 
socioeducativas, muito ainda há que ser realizado, principalmente no que tange ao 
desenvolvimento de políticas públicas efetivas, por parte do Estado, em relação ao 
adolescente, já que essas ações socioeducativas devem ocorrer de forma articulada 
com outras políticas públicas que busquem a concretização dos direitos 
fundamentais estabelecidos, evitando a reprodução de práticas preponderantemente 
repressoras, tão utilizadas em um passado recente, e que orientavam as ações 
realizadas com adolescentes que cometiam atos infracionais. 
Descritores: Saúde do Adolescente Institucionalizado 
Conclusões: É necessário despertar o cirurgião-dentista para a responsabilidade de 
interação com a causa do adolescente em conflito com a lei, já que suas ações, 
além de aliviar a dor, trabalham no despertar da auto-estima desses jovens que 
muitas vezes se vêem desacreditados e desesperançados perante essa sociedade 
injusta e desigual.
Palavras-chaves: Socioeducação, cirurgião-dentista e socioeducação, adolescente 
em conflito com a lei



VIOLÊNCIAS ESCOLARES, CULTURA DE PAZ E EDUCAÇÃO FÍSICA: MEDIAÇÕES 

NECESSÁRIAS
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SALLES FILHO, Nei Alberto (UEPG)
SILVA, Lucieli de Fátima Pereira da (UEPG)

Resumo

As violências escolares, nos últimos anos, ficam cada vez mais evidentes e preocupantes. A 
violência da sociedade adentra os muros escolares e vem para o interior das instituições de ensino. 
Somadas às próprias violências características da escola, o cenário violento do ambiente escolar cria 
uma sensação  de que  não há muitas  alternativas  de  enfrentamento  pela  própria  escola  e  pelas 
diferentes disciplinas. Existe uma dificuldade muito grande por parte dos professores em encontrar, 
nas suas disciplinas e conteúdos, possibilidades de introduzir temas urgentes como as violências. 
Nesse  sentido,  a  presente  reflexão  é  originada  a  partir  do  trabalho  de  conclusão  de  curso  de 
Licenciatura em Educação Física, desenvolvido no ano de 2010 na Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, Paraná. A proposta discute a violência crescente que afeta o cotidiano escolar e interfere 
inevitavelmente na Educação Física Escolar. Como argumento, entendemos que a Educação Física 
escolar pode ser um espaço de enfrentamento de uma parte das violências ocorridas no cotidiano das 
escolas e das aulas. Para desenvolver o estudo, partimos da reflexão sobre cultura de violências e 
cultura de paz, tentando encontrar questões que afetam a escola e a educação física, relacionando os 
jogos cooperativos como um instrumento de contribuição na construção de uma cultura de paz na 
escola à partir da resolução de conflitos entre os alunos.

Introdução

O intuito deste  texto  é contribuir  na compreensão dos conceitos relativos à violência  e 

cultura de paz, para encontrar caminhos para a reflexão destes na Educação Física escolar. Com isso 

pensa-se  nas  melhores  alternativas  para  promover  a  cultura  de  paz na  relação  professor-aluno, 

aluno-professor  e  aluno-aluno,  em ambientes  escolares.  Reconhecemos  que  o  aluno  dentro  do 

ambiente escolar é um reflexo da sociedade onde vive. Mas perguntamos: isso por si só, justificaria 

os conflitos apresentados na escola e, mais especificamente, nas aulas de Educação Física com 

atitudes  violentas  e  agressivas  no  lugar  de  atitudes  não-violentas?  A  partir  desta  questão, 

percebemos a importância de uma reflexão a respeito da violência escolar e da agressividade durante 

as aulas de Educação Física e refletir sobre elas em função da idéia de cultura de paz.

Desenvolvimento

A violência que vemos hoje na sociedade faz parte de um processo cultural histórico, não 

sendo então um fenômeno recente. Questões históricas de configuração da sociedade e das relações 

humanas, o individualismo, a manipulação do poder, corrupção entre tantas questões, tornaram-se 

parte das relações do sistema social. Com isso muitas formas de violência foram sendo legitimadas 

na sociedade. 

Uma cultura de violência se cria e recria nesse sentido. Vivemos nessa cultura violenta sem 

muitas vezes  nos darmos conta disso,  pois ela está presente em quase tudo o que nos cerca e 

naquilo que aprendemos desde os primeiros ensinamentos como as músicas infantis, os heróis de 



guerra  ao invés de heróis  da paz.  A mídia  em geral,  que dá prioridade para notícias que estão 

relacionadas às violências também contribui  para essa cultura. As manifestações de violência se 

multiplicam cada vez mais e apresentam de várias maneiras e intensidade em todos os lugares, nas 

diferentes classes sociais, criando modelos próprios e mecanismos de reprodução.

Aqui, cabe destacar a reflexão feita por Callado, apoiado em Galtung sobre violências: 

A violência estrutural ou direta alude àquela que não é possível identificar o sujeito 
ou os  sujeitos  que  a cometem,  já  que  é parte  da  mesma estrutura social  “está 
edificado  dentro  da  estrutura  manifesta-se  como  poder  desigual  e 
conseqüentemente,  como  oportunidades  diferentes  de  vida”  (GALTUNG,  1985, 
p.38).  Dito  de  outro  modo,  poderíamos  identificar  a  violência  estrutural  com  a 
injustiça social. (CALLADO, 2004, p.21) 

Em relação à escola, existe a necessidade de pensar nas manifestações de agressividade 

e violências que afetam o processo pedagógico. As violências sociais tomam contornos próprios na 

escola,  surgindo como formas de agressão,  abusos verbais,  bullying,  que inviabilizam quase que 

complemente o processo pedagógico nas diferentes disciplinas escolares. Por isso dizemos que a 

definição da violência no ambiente escolar deve considerar a realidade e o contexto da escola e dos 

alunos, além da relação dos professores, as construções comunitárias e a forma que cada espaço se 

relaciona com tantas variáveis.

Entendemos que são muitas questões presentes nestas definições e  suas alternativas. 

Porém, consideramos que as disciplinas escolares precisam caminhar para algumas mudanças de 

foco. Não é possível mais, para as disciplinas e professores, ignorar na própria concepção de seu 

trabalho pedagógico a questão das relações humanas, das convivências escolares e dos conflitos 

inerentes  às  pessoas,  aos  alunos.  O  trabalho  olhado  apenas  na  ótica  do  “conteúdo”  ainda  se 

reproduz no século XXI e se constitui num dos maiores impeditivos para que a escola avance no 

processo de prevenção das violências e educação para a convivência. 

Considerando as questões acima, abrimos a reflexão para a necessidade de construir  no 

interior das escolas um processo de cultura de paz. O conhecimento sobre a cultura da paz tem sido 

estabelecido de maneira mais acessível,  em nível  mundial,  à partir  da Resolução da Assembléia 

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) número 53/243 de setembro de 1999, que teve o 

título: Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz. Já no ano de 2000 foi proclamado 

o Ano Internacional da Cultura da Paz pela Secretaria Geral das Nações Unidas, tendo como objetivo 

encorajar a cultura de paz. Antes disso há registros de ativistas que trabalham para a promoção da 

paz como uma maneira de viver na sociedade. De acordo com a ONU a cultura de paz é um conjunto 

de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilo de vida que promovam uma mudança de 

mentalidade e de atitudes que contribuam para um mundo menos violento.

Em linhas gerais, à partir da proposição ONU, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação,  Ciência  e  Cultura  (UNESCO),  aponta  que a  cultura  de paz possui  muitas dimensões 

relacionadas ao desenvolvimento, às oportunidades de maneira igual para todos e a justiça, também 

na visão que cada um tem sobre a mesma. Promover a cultura de paz é respeitar a vida, valorizar a 

identidade cultural, praticar a não-violências através de atitudes como o diálogo e a compreensão, 



respeitar os direitos de cada indivíduo, resolver os conflitos de uma maneira pacífica, ter uma atitude 

consciente perante  a natureza pensando nas futuras gerações,  promover o desenvolvimento e  a 

igualdade, respeitar a opinião e a liberdade de expressão de cada um, aderir alguns princípios como 

a cooperação, diversidade cultural, solidariedade, tolerância, isso em todas as manifestações divisões 

da sociedade global. (UNESCO, 2000)

 A cultura  de paz é  a  promoção em longo  prazo  de  mudanças  baseadas em atitudes 

pacíficas resultando positivamente em uma melhor qualidade de vida como explicita Milani:

[...] Promover a cultura de paz significa e pressupõe trabalhar de forma integrada em 
prol das grandes mudanças ansiadas pela maioria da humanidade- justiça social, 
igualdade entre os sexos, eliminação do racismo, tolerância religiosa,  respeito às 
minorias, educação universal, equilíbrio ecológico e liberdade política. (2003, p.131)

Nesse sentido, uma cultura de paz no ambiente escolar requer que muitos professores 

superem as dificuldades em trabalhar valores vinculados à paz quando a violência está impregnada 

na cultura, nas ações e qualquer tipo de atitude. Onde os alunos presenciam várias manifestações e 

intensidades  de  violência  como  reflexo  desse  ambiente  em  que  vivem,  isso  se  reproduz 

continuamente.  Em relação à Educação Física,  nos apoiamos em Callado,  que ao falar  sobre a 

complexidade das discussões sobre cultura da paz e Educação para a Paz, apresenta a seguinte 

reflexão:

Nesse sentido, tendo sempre presente à dimensão interdisciplinar e transversal da 
educação para a paz, não se trata de investigar absolutamente tudo na Educação 
Física, mas de destacar aqueles elementos que, por suas próprias características 
essenciais da área da Educação Física, tendem a se converter num referente básico 
da Educação para a Paz. Assim, pode ser difícil, por exemplo, abordar conteúdos 
relacionados com a educação para o desarmamento, mas, pelo contrário, parece 
uma área privilegiada  para  trabalhar  com assuntos  relacionados  à regulação de 
conflitos, relações grupais, habilidades sociais, etc. (CALLADO, 2004, p.51).

Portanto, optamos em relacionar a Educação Física com a Educação para a Paz, ou ainda, 

uma  Educação  Física  para  a  Paz,  que  encontrasse  na  proposta  dos  Jogos  Cooperativos,  uma 

alternativa de contribuição na criação de uma cultura  de paz.  Uma proposta de jogos com forte 

caráter cooperativo nas aulas de Educação Física é um instrumento positivo para uma construção de 

valores, inclusão de todos os alunos e uma resposta positiva e qualitativa aos conflitos apresentados 

durante as atividades, pois para alcançar os objetivos todos devem pensar em atitudes coletivas e 

que melhor se encaixem nas relações e buscas coletivas.

Os Jogos  Cooperativos tem sido  usados nos  dez anos nas  aulas de Educação Física 

escolar  no  Brasil,  mas ainda com pouca reflexão sobre seu real  potencial.  Em relação  ao  jogo, 

podemos dizer que quando a criança joga,  ela está participando de uma sociedade em tamanho 

reduzido, onde as relações contribuem para sua formação. Assim as percepções de “competição” e 

“cooperação” ganham mais força como elementos pedagógicos.  

 Portanto, atividades cooperativas nas aulas de Educação Física não pretendem acabar 

necessariamente  com a perspectiva  de  competição que em grande  medida é  inerente  à  própria 

gênese dos jogos e esportes. Porém, o que se argumenta é que, os valores da solidariedade, ajuda 



mútua,  co-educação e relações interpessoais mais dialogadas e positivas compõe um quadro de 

equilíbrio  nos  aspectos  competitivos  destrutivos  que  observamos  na  sociedade.  O  aprendizado 

através da cooperação ocorre de uma forma lúdica onde os alunos jogam uns com os outros e não 

uns  contra  os  outros.  Além  disso,  situações  cooperativas  promovem  também  que  todos  os 

participantes são iguais e essa participação dentro do jogo é de fundamental  importância para o 

crescimento coletivo.

Considerações finais

Sabemos que as mudanças, por mais que pareçam positivas, não ocorrem de uma só vez, 

principalmente quando estão relacionadas à  cultura  e  à educação,  que são processos amplos e 

multifatoriais.  Por isso devemos valorizar  os pequenos passos,  tanto  na reflexão,  na teoria e na 

prática cotidiana.  A partir  de nosso estudo,  cremos que quanto mais participativo  for  o processo 

escolar,  maiores  serão  as  possibilidades  avançarmos  em  uma  educação  mais  plena,  crítica  e 

emancipatória. Nesse sentido, acreditamos que o aprofundamento dos estudos sobre a Educação 

para a Paz e os Jogos Cooperativos no âmbito da Educação Física Escolar são fundamentais para a 

qualificação  das  práticas  e  para  o  entendimento  de  uma  pedagogia  da  convivência,  que  seja 

preventiva das violências escolares. 
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Resumo 

O presente artigo objetiva apresentar os conceitos de paz, estabelecidos em 
teoria, que podem ser entendidos basicamente como “paz positiva” e “paz negativa”, 
definidas  por  pesquisadores  do  tema.  Tal  discussão  é  fundamental  para  o 
aprofundamentos da questões específicas da Educação para a Paz, entendida como 
ramo pedagógico da Cultura de Paz.  Esta reflexão tem sido fundamental  para a 
fundamentação das ações do Núcleo de Estudos e Formação de Professores em 
Educação para a Paz e Convivências da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(NEP/UEPG). Nessa discussão, a “paz negativa” é vista apenas como ausência de 
violência e a “paz positiva” como igualdade, justiça e uma mudança na sociedade 
através da eliminação da violência, seja ela estrutural ou social. Para entender os 
conceitos de paz também é necessário entender o conceito de violência que pode 
ser visto como um comportamento que resultará em danos, sofrimentos e dor. Os 
conceitos  de  paz  positiva  podem ser  aplicados  através  da  Educação  para  Paz, 
buscando aplicar no contexto educacional as noções de mediação de confllitos, a 
educação em valores e direitos humanos, de modo a ampliar as perspectivas de 
construção de uma Cultura de Paz como alternativa viável no ambiente escolar, no 
processo de prevenção das violências.
Palavras chaves: Paz positiva, paz negativa, violência e educação para paz.

Introdução

Com o aumento da violência no mundo de hoje, questionamentos sobre como 

ter a paz, como aplicar a paz em diversos contextos, especielmente nas escolas. 

Devido a tantos questionamentos de como agir a favor da paz e falar sobre ela sem 

que haja um embasamento do senso comum, mas sim, um embasamento teórico, o 

Núcleo  de  Estudos  e  Formação  de  Professores  em  Educação  para  a  Paz  e 

Convivências  da  Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa  (NEP/UEPG),  busca 

estudar, entender e aplicar os conceitos de paz no contexto educacional.

Embora o conceito de paz já tenha sido visto nos meados do século XX em 

muitos discursos, hoje estudam-se os conceitos de “paz positiva” e “paz negativa”, 

implicando que a paz não é apenas a ausência de violência, pois a mesma pode não 

ser apenas violência física. Ao estudar esses conceitos busca-se a aplicação dos 



mesmo, para que através da educação para paz possamos ter alunos ativos no 

processo de mudança da sociedade.Os estudos sobre a Educação para a Paz são 

aprofundados,  especialmente  na  Europa,  há  aproximadamente  três  décadas,  de 

acordo com GRASA (1988, p.121):

Durante os anos 60 e 70, criou-se a expressão  education for  
peace para aludir  a outro  significado de  peace educacion,  a 
saber: educação que aspira a mudar certas atitudes e valores 
(aproximando-os  da  paz,  da  justiça  social,  etc)  preparar  as 
pessoas para realizar  ações destinadas a obter a paz e,  de 
forma geral, incrementar a probabilidade de estados de paz (no 
sentido  positivo)  em  determinadas  sociedades.  (apud 
SERRANO, 2002, p.91) 

. No Brasil, especialmente na última década, houve um avanço significativo 

nesse sentido, fortemente relacionado aos movimentos internacioais, especialmente 

ligados  à  Organização  das  Nações  Unidas  para  a  Educação,  Ciência  e  Cultura 

(UNESCO).  O  NEP/UEPG  atua  nesse  contexto,  estudando,  pesquisando  e 

estabelecendo ações em relação à Educação para a Paz. Desse contexto emerge a 

necessidade de tornar o conceito de paz mais elaborado e científico, ampliando o 

senso comum que carrega preconceito  e uma noção de algo utópico e fruto  de 

pensamento ingênuo. Por isso a importância dos conceitos de “paz positiva” e “paz 

negativa” como dimensões de aprofundamento.

Desenvolvimento

Nos últimos anos, meses e dias podemos observar o aumento da violência 

em todos os contexto sociais, seja na rua, escola, casa, entre outros. Nos jornais, na 

TV e internet, estão estampadas noticiais de violências. Nesse contexto, uma grande 

preocupação atual é o aumento da violência dentro das escolas, sejam entre alunos, 

alunos com professores, professores com alunos, mas muito se discute dentro das 

mesmas o aumento da violência e pouco se fala em uma formação voltada para a 

prevenção destas. 

Se observarmos os cursos de licenciatura, ainda são poucos os que possuem 

espaços de maior  aprofundamento  na  discussão sobre  violências,  prevenção de 

violências e educação para a paz. Disso decorre que muitos acadêmicos, quando 

professores já atuantes, não tenham feito reflexões básicas e fundamentais sobre 



violências  escolares.  Por  essa  demanda  é  que  projetos  como  o  NEP/UEPG 

procuram atuar, tanto na formação inicial  quanto continuada de professores, com 

fundamentação teórica adequada para área educacional.

Assim, como questões básicas, entendemos que a violência pode ser direta 

ou  estrutural,  como  fala  GALTUNG  (1985)  citado  por  Jares  (2002)  “O  tipo  de 

violência na qual existe um ator que comete a violência chamaremos de violência 

direta, e a violência na qual não há um ator chamaremos de violência estrutural ou 

indireta”(p.124). 

O conceito de violência estrutural já apresentado por Galtung é verificado não 

como forma de violência física, mas a violência social com as desigualdades entre 

as  classes,  grupos,  na  própria  sociedade.  Em  grande  parte  de  situações  que 

envolvem  violência  direta,  ocorre  sofrimento,  dor,  dano  (físico,  psicológico  e 

emocional), e por trás de toda violência existe um conflito que resultou nos danos.  

É necessário entender estes conflitos em todas as suas dimensões, quais os 

objetivos que levaram tais participantes para resolver o conflito através da violência. 

Para resolver um conflito não implica em realizar um ato violento, pode-se resolver 

um conflito através da paz, mas o que é a paz? É a ausência da violência? A noção 

de paz implica em vários significados, se procurarmos no dicionário Aurélio o seu 

significado obteremos como resposta:

Ausência  de  lutas,  violencias  ou  perturbações  sociais, 
tranquilidade  pública,  concórdia,  haromina,  ausência  de 
conflitos  entre  pessoas;  bom  entendimento;  entendimento; 
harmonia,  ausência  de  conflitos  íntimos;  tranquilidade  de 
alma;sossego,situaçao  de  um país  que  não  esta  em guerra 
com  o  outro,  restabelecimento  de  relações  amigáveis  entre 
países, tratado de paz, ausência de agitação ou ruído, repouso, 
silêncio, sossego. (FERREIRA, 1988, p.134) 

Observando o conceito acima, podemos dizer que é um conceito relacionado 

à “paz negativa”, no qual implica em dizer a paz como ausência de guerra, violência, 

conflito,  que  resulta  algumas  vezes  em  passeatas,  palestras,  entre  outros  que 

procuram a  paz,  sem problematizá-las,  ficando  nas imagens  como a  “pombinha 

branca” ou frases de efeito mas vazias de sentido prático. A noção de “paz negativa” 

traz como pano de fundo a idéia de que só alcançaremos a paz se não tivermos 

conflitos, violência e guerras. Nesse caso justificam-se frases como “acabando com 

o inimigo teremos paz” ou ainda “a paz é a harmonia do ser”, que são objetivamente 



condições impossíveis de viabilizar nas sociedades e no momento histórico em que 

vivemos. 

Entendemos que o conceito de paz vai além da ausência de guerra, violência 

ou conflitos. Como visto no conceito de “paz positiva”, é uma paz que apresenta um 

nível  reduzido  de  violência,  e  também como citado  por  CORRÊA (2003,  p.109) 

“Procura-se harmonia social, a justiça, a igualdade e, portanto, a mudança radical da 

sociedade, a eliminação da violência estrutural.” O conceito de paz negativa como 

comentado  acima  é  bastante  observado  na  sociedade  de  hoje,  seja  nas  ruas, 

escolas, instituições, relacionando a paz como um estado absoluto, logo, como dito, 

inviável  de  ser  pensado  no  cotidiano  do  emaranhado  das  relações  humanas  e 

sociais.

A Educação para a Paz, que poderia estar presente em muitos argumentos e 

práticas dos professores atuantes nas escolas hoje, e que, engloba o conceito de 

“paz positiva” procura trabalhar em cima desses conceitos com o intuito de que a 

ausência  de  violência  seja  vista  não  apenas  como  um  ato  de  manifestações  e 

cartazes sobre isso, mas como um ato que vai sendo trabalhado desde a igualdade 

entre as pessoas, a busca pela justiça, e pela eliminação da violência na harmonia 

social.  De  acordo  com  SERRANO  a  paz  positiva  possui  alguns  atributos 

necessários: 

Objetivar um grau reduzido de violência e um grau elevado de 
justiça;  Perseguir  e  fomentar  a  igualdade,  a  justiça,  a  auto-
realização  e  a  harmonia  sociail;  Modificar  as  situações  de 
violência  estrutural  que  contribuam  para  desenvolver  a 
violência direta; Conceber a paz como um processo dinâmico 
que começa pelas pessoas e que se desenvolve nas relações 
interpessoais  e  nos  grupos;  Enfrentar  crises  e  conflitos  de 
forma  negativa;  Reduzir  os  conflitos  destrutivos  lutando  por 
uma solução não-violenta. (2002, p.95)

Conclusão

Assim, a perspectiva de “paz positiva” é dinâmica, considera as contradições 

e a diversidade, está aberta para as diferentes realidades, conflitos e problemáticas 

da sociedade, abrindo interfaces com questões estruturais, dos valores humanos, 

meio  ambiente  e  relações  interpessoais,  no  sentido  de  sua  exploração  como 

elementos  pedagógicos  no  interior  das  escolas.  Nesse  contexto,  quando  os 



conceitos  de  Educação  para  a  Paz,  no  aprofundmento  entre  as  diferenças  e 

relações entre “paz positiva” e “paz negativa” são apresentados, podemos ampliar a 

visão de professores sobre uma Educação para a Paz com forte sentido pedagógico, 

que  se  afaste  do  senso  comum  e  imprima  uma  característica  consistente  nos 

processos de prevenção das violências e mediação de conflitos escolares. Por isso 

enfatiza-se a importância de discussões sobre o tema, nos cursos de formação de 

professores, como dimensão necessária de sua formação.
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A LITERATURA CONFLITANDO AS INTERFACES DA VIOLÊNCIA

NO CONTEXTO ESCOLAR

LEONARDI, Sandra Eleine Romais

Área Temática: 4º Direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

RESUMO:  Este  artigo  busca  discutir  alguns  conceitos  acerca  da  violência, 

destacando a importância da difusão da Cultura da Paz, declaração elaborada pela 

Organização das Nações Unidas, proferida em 1999, e reelaborada como proposta 

possível de aplicação no contexto escolar, como mostra os autores  Milani e Jesus 

(orgs.). Discute paralelamente os conceitos de literatura sob perspectiva teórica da 

Sociologia  da  Leitura  -  corrente  de  estudo  que  considera  os  três  elementos 

fundamentais para o acontecimento literário: autor-obra-público todos integrantes de 

um  complexo  sistema  de  relação  social,  política,  ideológica  e  também 

mercadológica.  Esse  respaldo  crítico  nos  permite  a  discussão  dos  direitos  à 

literatura - enquanto um artefato, um produto de valor no contexto capitalista e social 

hoje - e da importância do ato de ler para exercício de cidadania e compreensão 

desses jogos de poder. A literatura proporciona um pensar sobre o social e o próprio 

indivíduo,  contribuindo  não  apenas  na  formação  de  um  leitor  crítico  mas  no 

questionamento  da  própria  realidade  permitindo  assim  ações  de  recusa, 

enfrentamento ou associação.  Este texto tem como referencia teórica os autores 

como Candido, Lajolo, Orlandi, Eagleton, Forquim, Chartier, Milani, Minayo e Sousa.

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho propõe analisar as concepções e definições acerca da violência, 

no âmbito individual e coletivo, a fim de compreender sua especificidade nos textos 

literários  e  pensar  esta  relação nos próprios  direitos  humanos,  em especial  nos 

direitos fundamentais previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Para isto, enfoca-se a questão da violência a partir dos direitos defendidos 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) na  Declaração e programa de ação 

sobre uma Cultura de Paz (1999), e a questão da literatura sob perspectiva da teoria 

sociológica,  refletindo  de  forma  prática  as  interfaces  da  violência  na  escola, 



sobretudo nas produções literárias consideradas canonizadas em contraponto às 

marginalizadas; e na produção oral e escrita da linguagem literária dos alunos. 

O  texto  defende  a  literatura  como  um  direito,  como  explica  o  crítico  e 

sociólogo  Antonio  Candido  em  seu  artigo  O  direito  à  literatura (2004)  e  como 

instrumento de reflexão e mudança social. 

2.  A QUESTÃO DA VIOLÊNCIA: APONTAMENTOS CONCEITUAIS

 

A violência é um dos problemas mais complexos que a humanidade enfrenta 

nos dias atuais. Apresenta-se de inúmeras maneiras, enraizando-se num processo 

histórico cultural. Tem se manifestado, principalmente, nas questões relacionadas à 

justiça social, igualdade entre gêneros, atitudes de racismo e intolerância religiosa, 

atingindo não só as minorias sociais e políticas, mas até mesmo o meio ambiente e 

outros fatores externos a integridade física e moral do indivíduo. 

Para muitos autores, a violência é identificada não como um movimento em si 

e isolado, sendo, portanto, melhor conceituado como “violências”. Existe a violência 

ligada ao próprio indivíduo; apresenta-se nas relações pessoais,  na vida familiar, 

entre amigos e nas relações com a comunidade e trabalho. Há também a violência 

social;  revelada  nos  processos  e  políticas  sociais,  públicas,  institucionais  e 

educacionais (MILANI, 2003). 

Segundo Minayo e Souza (1999, p. 7), a violência é um “fenômeno histórico-

social,  construído em sociedade”.  Isto  significa  que pode ser  desconstruído pela 

mesma. Por outro lado, observa-se que a ideia de que o homem é por natureza 

mau, violento e egoísta, é divulgado de forma aberta pelos principais segmentos de 

formação  de  opinião  pública,  como  televisão,  textos  em  geral  e  senso  comum. 

Algumas teorias acerca do homem, o consideram apenas como um ser biológico 

equiparando  suas  atitudes  a  um  animal  qualquer.  Assim,  muitas  motivações  do 

homem passam a ser justificadas pelo seu “instinto animal”, principalmente quando 

relacionadas às atitudes sexuais e de violência (ativa e passiva). 

Tal concepção deve ser conflitada, pois a violência nos dias de hoje necessita 

ser racionalizada e discutida em todos os âmbitos sociais, principalmente nos meios 

escolares.  Para  Milani  (2003,  p.  37),  há  três  propostas  de  enfrentamento  da 

violência: o primeiro diz respeito à Repressão, meio utilizado para aplicar punições e 

estabelecer  regras  e  leis  políticas  mais  rígidas  sobre  os  contextos  de  violência. 



Nesta,  observa-se  a  construção  de  novos  presídios,  policiamento  ostensivo, 

aquisição de recursos auxiliadores como detectores de metais, revista de indivíduos, 

exames antidrogas, etc. Tais ações, porém, apenas remediam a situação emergente, 

pois não combate o problema da violência em si. Por outro lado, é uma medida de 

apoio  popular,  porque traz  benefícios  a curto  prazo,  apesar  de  superficialmente. 

Essa proposta é claramente reproduzida no contexto escolar através das medidas 

punitivas de comportamento e desempenho disciplinar.  

A segunda proposta é solucionar os problemas de Estrutura socioeconômica, 

como por exemplo, a miséria, o desemprego e a exclusão social. Entretanto, tais 

ações  são  de  difícil  intervenção.  As  pessoas  ou  grupos  institucionais  que  se 

envolvem neste projeto, muitas vezes, acabam desanimados e imóveis diante do 

problema.  Como ressalta  Forquin  (1993),  grande parte  do problema do fracasso 

escolar e das desigualdades de desempenho está relacionada diretamente com a 

origem social. A escola é regida por sistemas de valores que não abrangem, e de 

certa  forma excluem,  práticas  culturais  de  ordem social,  econômica e  linguística 

diversas.  Para  ele,  “os  fenômenos  de  fracasso e  de  inadaptação escolares  que 

atingem massivamente, ainda que em graus diversos, segundo o sexo, o país de 

origem e a pertinência social, as crianças das minoridades étnicas obrigam a colocar 

em termos novos a questão das desigualdades diante da educação tornando mais 

difícil a implantação de um currículo unificado que proponha a todos os alunos os 

elementos essenciais de uma cultura comum”(1993, p. 137).  

A terceira e última proposta, aqui apontada como a ideal, é a propagação de 

uma Cultura da Paz. Esta propõe mudar as concepções e valores acerca da justiça, 

diversidade, solidariedade e respeito. Tais ações buscam intervir nos processos de 

educação,  saúde,  cidadania e qualidade de vida.  Como a violência  é  “como um 

fenômeno  multidimensional  e  multicausal,  que  se  manifesta  por  expressões 

individuais,  grupais  e/ou  institucionais,  e  cujo  enfrentamento  exigirá  mudanças – 

culturais, sociais, econômicas, morais – de parte de todos” (MILANI, 2003, p. 37), a 

escola, enquanto uma instituição que se propõe democrática e de acesso à todos, 

passa a ser estratégica como grande difusora da Cultura da Paz. 

É com esse intuito que o trabalho propõe, além de uma análise de cunho 

teórico, motivar intervenções na realidade escolar a fim de proporcionar uma visão 

mais analítica e de transformação sobre a temática da violência. 



3. ESCOLA, DIREITO E  LITERATURA

A escola, enquanto instituição de ensino gratuito e obrigatório, é regida por um 

currículo que possui núcleos comuns conforme estipulado pelas  leis e diretrizes 

para  educação.  Dentre  estes  conteúdos  programáticos  considerados  relevantes 

socialmente,  tem-se  a  área  de  estudo  da  língua  portuguesa  que  estimula  as 

atividades de leitura, interpretação e produção oral e escrita. Nessa modalidade, de 

forma interdisciplinar  com o estudo das artes,  história  e  outras que reportam ao 

estudo da sociedade, tem-se os estudos da literatura. 

Sob o ponto de vista teórico, a literatura expressa com sutil delicadeza e arte, 

enquanto  manifestação  que  prevê  a  produção  de  um  efeito  estético  no  leitor, 

sentimentos e ideias do ser humano em determinado momento histórico. A produção 

literária, portanto, veicula uma certa ideologia ou visão de mundo sobre um assunto 

ou tema específico de seu cotidiano. De certo modo, pode-se afirmar que a literatura 

revela o imaginário do ser humano por meio de suas experiências conscientes ou 

inconscientes. 

Considerando o objeto de estudo deste, a literatura então desvenda um olhar 

subjetivado sobre a cultura e o imaginário da violência.  De fato,  a violência está 

interligada a um jogo de poder,  um jogo ideológico que pode ser  exemplificado, 

analisado e representado por meio da literatura. A compreensão do imaginário do 

ser humano acerca de determinado tema pode fornecer dados relevantes para uma 

futura intervenção política e pedagógica,  comprovando,  assim, a necessidade de 

uma pesquisa nesta área. Segundo Eagleton (1976, p. 11) “algumas dessas ideias, 

valores e sentimentos só nos são acessíveis na literatura”. 

Sendo assim, a relação entre literatura e o tema da violência se justifica por 

sua  complexidade  histórica  e  social  revelada  na  instituição  escolar  através  dos 

mecanismos de seleção e exclusão de textos ou modos de expressão linguística 

(oral ou escrita) conforme suas prerrogativas ideológicas.

Segundo Chartier (2001) as práticas de leitura da escola introduzem um modo 

próprio e específico de lidar com a linguagem – esta, muitas vezes, não estabelece 

qualquer  vínculo  com os usos do  cotidiano dos sujeitos  sociais.  Essa tendência 

distorce  e  restringe  a  verdadeira  concepção  de  um leitor  e  produtor  de  sentido 

enquanto sujeito participante e crítico. 



A ênfase no desenvolvimento das habilidades e das competências textuais de 

um  “leitor  ideal”,  segundo  o  modelo  escolar,  exclui  (muitas  vezes  até  de  forma 

punitiva) qualquer manifestação verbal de caráter violento. Entretanto, como explica 

Orlandi (2002), a ideologia é entendida a partir da linguagem, e não há sentido sem 

interpretação. A língua, principalmente no seu contexto de formulação literária, é um 

conjunto de representações, de visões de mundo e não deve ser ocultada como uma 

prática insignificante ou repulsiva. 

No mundo moderno, onde conceitos como pluralidade cultural, diversidade e 

inclusão são reavaliadas nas inúmeras instâncias de ação social, é preciso rever 

também a construção linguística, textual e literária que desvenda esse olhar sobre o 

mundo sobretudo nesse espaço de reflexão: a escola. Tal manifestação da palavra, 

do homem, de um grupo social específico precisa ser analisada enquanto fenômeno 

cultural  de  uma  classe  excluída  e  que  não  tem  voz  representativa  em  outros 

contextos da nossa sociedade “ideal”. 

A literatura  tem  conquistado  seu  espaço  no  embate  das  ciências  sociais, 

exatamente devido à sua capacidade artística e estética de proporcionar ao homem 

uma experiência com o mundo real através da leitura e produção ficcional. No Brasil, 

o sociólogo e crítico literário Antonio Candido (1995, p. 242) ressalta que a literatura 

“aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os 

tempos”. Assim, todo homem está imerso de alguma forma no mundo ficcional, de 

fabulação  ou  devaneio,  como uma necessidade  universal.  É  nela,  também,  que 

todos seus desejos e vontades são possíveis. 

Por  isso,  a  literatura  torna-se  um grande espelho  do  indivíduo e  de  suas 

projeções identitárias.  É exatamente porque existe  o  “outro”  que o “eu”  passa a 

proteger-se, exigir e relacionar-se com violência. 

Segundo  Candido  (1995,  p.  242),  a  literatura  “é  fator  indispensável  de 

humanização  e,  sendo  assim,  confirma o  homem na  sua  humanidade,  inclusive 

porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente”. Para o crítico, a 

literatura possui, então, uma função humanizadora e/ou alienadora que lhe permite 

ser um poderoso instrumento de educação e instrução. Assim, a literatura assume 

um papel político que contribui para a formação de um leitor crítico e incita à reflexão 

e ao questionamento do discurso ideologicamente dominante. 

É possível analisar textos literários que expõem ou discutem a violência de 

forma  crítica  a  fim  de  compreender  as  relações  humanas,  de  trabalho,  de 



identidades ou de poder? Como isto pode ser feito de forma criativa, não-violenta 

(ou sem incitar a violência), sem preconceitos, sem falsas definições apregoadas no 

âmbito moral ou religioso? Como a violência descrita no campo das artes pode ser 

objeto de reflexão e mudança de posicionamento em defesa da paz? Essas e outras 

questões estimulam a discussão desse assunto. 

2.1.  A literatura enquanto um direito

A literatura é um direito do ser humano. No contexto de escolarização isto 

implica  na  liberdade de escolha  da  leitura,  liberdade na produção artística  e  na 

liberdade de manifestação social  de um grupo diante do mundo. E não se pode 

negar que a temática da violência tem sido bastante presente e incomodativa neste 

universo da criança e do adolescente. 

Diante de tantos abusos contra a integridade física e moral da criança e do 

adolescente,  a  literatura  pode  ser  meio  de  manifesto,  de  desmistificação  das 

relações afetivas e familiares, de canalização das emoções e sentimentos, e escape 

de uma realidade dura e esmagadora. A literatura pode ser a voz de socorro que 

muitas vezes é velada ou ameaçada na comunicação cotidiana. Mas muito mais do 

que  um  instrumento  pedagógico  revelador  de  possíveis  abusos  sofridos  ou 

tendências para os atos violentos contra o outro, a literatura é meio de reflexão e 

exercício crítico. 

Através do texto é possível compreender as estruturas de poder, a história do 

homem, sua essência e senso de humanidade.   Nessa perspectiva, por que não ler 

em sala de aula textos como de Lygia Bojunga - A bolsa amarela (conflitos da vida 

infantil e o recolhimento das vontades) ou ainda O Abraço (onde narra os olhares de 

uma criança após ter sido abusada sexualmente) - temas que podem ser explorados 

na escola pois parte muitas vezes da realidade vivida? 

Por outro lado, vale lembrar que a violência não é apenas um ato físico contra 

o  outro,  mas  também  subjugar,  exercer  poder  sobre  o  outro  como  forma  de 

imposição de sua vontade. Essa violência moral pode ser vista, por exemplo, na 

seleção de textos literários contidos nos livros didáticos. Segundo Lajolo (1998), a 

compreensão do trajeto educacional não se encontra somente na análise de sua 

legislação e nas teorias pedagógicas, mas principalmente, na práxis educativa, ou 

seja, nos manuais e livros didáticos, textos que materializam o modo de ensino e 



aprendizagem colocados em ação em uma sociedade. O livro didático, então, revela 

dados  importantíssimos  sobre  o  cotidiano  escolar  e  da  própria  história  dos 

direcionamentos pedagógicos e políticos da/na educação brasileira.  Observa-se que 

a escola, principalmente no Ensino Médio, tem enfatizado apenas o uso da língua 

normativa,  gramatical,  com  o  objetivo  primordial  de  preparar  o  aluno  para  o 

vestibular ou para sua entrada no mercado de trabalho. Assim, no segundo plano, a 

literatura tem-se limitado ao estudo dos clássicos brasileiros, antologias e valores 

críticos  pré-determinados,  cabendo  ao  aluno  apenas  a  função  de  memorizar  e 

reproduzir  as informações fornecidas por professores, livros didáticos e resumos, 

numa falsa preparação para um estágio de escolarização que não se concretiza na 

vida da maior parte dos estudantes brasileiros. São essas e outras questões que 

fazem da escola uma instituição avalista,  conservadora,  no sentido  de transmitir 

certa  herança  literária  sem  questionamentos  e  críticas.  Apesar  da  temática  da 

violência ser algo extremamente presente na vida cotidiana do aluno dificilmente é 

abordada  em  textos  literários  –  entre  aqueles  previamente  selecionados  pela 

instituição educacional – o que se faz necessário o uso de um texto extracurricular 

para  análise  e  modelo  de  produção.  Por  exemplo,  hoje  tem-se  a  mais  recente 

definição de categoria literária no Brasil, ou seja, literatura de periferia ou literatura 

marginal  (definição  discutida  por  alguns  estudiosos,  ver:  NASCIMENTO,  Érica 

Peçanha.  do.  Literatura  Marginal:  os  escritores  da  periferia  entram  em  cena. 

Dissertação apresentada na USP, 2006), representada pelas obras: uma coleção de 

contos intitulada “85 letras e um disparo” (2006), do autor Sacolinha (pseudônimo de 

Ademiro Alves); e um repertório de poesias do livro “Vão” de Allan da Rosa (2005). 

Esses textos (não canonizados e atuais) tratam diretamente a temática da violência, 

incluem uma linguagem própria e específica da periferia. Acredita-se que a recepção 

desses textos seria visivelmente  contrastante em diferentes realidades de escolas - 

o  que  seria  revelador,  já  que  o  círculo  social  e  cultural  é  totalmente  diverso  e 

singular. Uma hipótese seria de um grupo social mais privilegiado economicamente, 

por exemplo, assumir uma prática de leitura de identificação (com os personagens 

ficcionais,  por  exemplo)  apenas  na  posição  de  “violado”ou  “violentado”,  não 

assumindo  sequer  uma  linguagem  mais  impulsiva  (ou  uso  de  palavrões  ou 

agressões ao outro) enquanto que outro grupo poderia se identificar com a posição 

de  transgressor  ou  pessoa  de  atitude  violenta,  justificando  suas  causas  (muitas 

vezes movidas pelas injustiças sociais). Enquanto que em escolas mais afastadas 



do  conflito  social  (centro  X  periferia),  por  exemplo  as  escolas  de  comunidades 

litorâneas, rurais ou de colônias imigrantes, ignorariam certas violências sociais fora 

de seu contexto substituindo-as pela sua realidade – possíveis relações de violência 

e agressão do homem versus natureza. A partir desses levantamentos, é possível 

constatar a relevância desta para desmistificação de certas práticas educacionais e 

discursos e reguladores da sociedade. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para finalizar esses apontamentos, cabe ressaltar que um dos pressupostos 

para direcionar o que é um direito humano é o reconhecimento de que aquilo é 

indispensável para o homem. Sem dúvida, logo se destaca os bens fundamentais 

para sobrevivência: casa, comida, saúde e vestimenta. Mas como ressalta Antonio 

Candido, a sobrevivência não é apenas física, mas o ser humano precisa alcançar a 

defesa  de  sua  integridade  espiritual,  sendo  assim  "a  alimentação,  a  moradia,  o 

vestuário, a instrução, a saúde, a resistência à opressão etc.; e também o direito à 

crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura", como prevê o próprio 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Cabe a escola, proporcionar aos seus alunos 

momentos de leitura, reflexão, pois como afirma Candido: "a literatura é o sonho 

acordado das civilizações.  Portanto,  assim como não é possível  haver  equilíbrio 

psíquico  sem  o  sonho  durante  o  sono,  talvez  não  haja  equilíbrio  social  sem  a 

literatura" (2004). E nesse aspecto de necessidade humana e fator de humanização 

através da leitura que a literatura pode concorrer para o início de uma Cultura da 

Paz em busca de um equilíbrio não só psíquico mas sobretudo social.  
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A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS SOBRE CONFLITO PARA A REFLEXÃO SOBRE A 
PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS ESCOLARES

Área Temática: Direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer
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Resumo

O  presente  trabalho  objetiva  discutir  questões  conceituais  básicas  e  algumas  possibilidades  de 
entendimento  do  conceito  de  conflito  como  elemento  importante  nos  processos  pedagógicos  do 
trabalho  com  a  prevenção  das  violências  escolares.  Na  área  da  educação,  particulamente  nas 
escolas, é fundamental que os estudos sobre conflito e mediação de conflitos sejam ampliados e 
qualificados para que fique claro o seu potencial para prevenir ações as atitudes violentas cada vez 
mais  frequentes  entre  estudantes  de diferentes  idades,  gênero  e  classes  sociais.  O  Núcleo  de 
Estudos e  Formação de Professores  em Educação  para a  Paz e  Convivências da  Universidade 
Estadual  de  Ponta  Grossa,  Paraná  (NEP/UEPG),  como  projeto  de  extensão  institucional,  tem 
desenvolvido estudos e oficinas destinadas à professores da Educação Básica e acadêmicos dos 
cursos de licenciatura da UEPG, que apontam para esse processo de disseminação dos estudos e 
práticas qualificadas na mediação de conflitos escolares. Quanto maior o entendimento de que nos 
conflitos residem a base para as violências ou não-violências, abre-se um espaço pedagógico para a 
mediação de conflitos como aspecto  central  no processo de Educação para a  Paz nas escolas, 
entendida como proposta que vai  abordar pedagogicamente a temáticas das violências,  conflitos, 
convivências e processos de humanização do ser humano no ambiente escolar.

Introdução

O Núcleo de Estudos e Formação de Professores em Educação para a Paz e Convivências 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa, (NEP/UEPG) possui, entre suas perspectivas de estudo, 

a discussão do conflito como elemento pedagógico para o entendimento da não-violência. O presente 

texto aponta para essa reflexão, como contribuição para a percepção da necessidade da mediação 

de conflitos escolares como alternativa concreta para a prevenção das violências escolares que se 

manifestam sempre  pela  dimensão  da  oposição,  da  explicitação  das  diferenças,  numa  palavras, 

através de conflitos. 

As relações interpessoais, com os pensamentos, sentimentos e emoções que acompanham 

os alunos, conduzem a situações de uma complexidade com freqüência maior que a de qualquer 

matéria curricular. Se não há uma aprendizagem escolar para o entendimento lógico-matemático, o 

sujeito recorrerá eternamente a ‘’contar com os dedos’’.  No caso dos conflitos, seria como supor 

deixar-se levar  pelas  emoções e  pelos impulsos  sem nenhuma reflexão prévia,  o  que  conduz a 

respostas primitivas, tais como agredir,  inibir-se para agir,  esconder-se no ressentimento e outras 

respostas,  normalmente expressas por violência.  Nas escolas especialmente pela violência direta 

(agressão física) e a violência psicológica ou assédio moral (conhecidas atualmente por bullyng). 

Desenvolvimento

A noção de conflito  possui  duas  perspectivas,  um na concepção tradicional  e  outro  com 

característica  voltada e  entrelaçada em um caminho que leva  para pensar  numa cultura  de não 



violência.  Podemos  definir  o  conflito  como  uma  situação  de  incompatibilidade  de  metas,  ou  a 

percepção  de  que  estas  são  incompatíveis,  ocorrendo  em  nível  intrapessoal,  interpessoal  ou 

intergrupal. O conflito caracteriza-se por um tipo de situação em que as pessoas ou grupos sociais 

procuram ou preservam metas opostas, afirmam valores antagônicos ou têm interesses divergentes 

(JARES, 2002). Já para (LEDERACH, 1984) o conflito é uma luta travada entre, pelo menos, duas 

pessoas  ou  grupos  independentes,  que  perseguem  objetivos  incompatíveis,  com  recompensas 

escassas e interferências do outro na realização de suas metas.

Segundo Callado (2004, p. 24),

A partir da concepção negativa, vê-se o conflito como uma realidade não 
desejável,  como  algo  que  se  deve  evitar  de  qualquer  jeito.  De  fato,  a 
concepção  tradicional,  da  paz  a  define  como  ausência  de  conflito. 
Popularmente, o conflito é interpretado como um fato negativo. Falamos de 
‘’pessoas  conflitantes’’  para  nos  referirmos  aqueles  que  manifestam 
condutas  diferentes  e  tem  criticas  a  determinados  valores  ou 
comportamentos estabelecidos.

Essa visão negativa do conflito também leva consigo esse conceito negativo para dentro da 

escola, onde é visto de uma maneira extremamente negativa. Podemos dizer que, na maioria das 

vezes,  as  situações  de  conflitos  na  escola,  justamente  pela  falta  de  clareza  da  importância 

pedagógica da mediação, acabam sendo suprimidas, sufocadas e não trabalhadas. Isso pode ser 

pensado na imagem de duas crianças na frente de um adulto, após uma situação de conflito do 

momento do “recreio”, onde, perante a tentativa de argumento de ambas as partes, o adulto diz: “não 

interessa o que houve, apertem as mãos e faça as pazes”. Como sabemos, esta situação não se 

resolve e na maior parte das vezes, ela continua com a “briga na saída da escola”. É exatamente 

nesse  processo  que  o  entendimento  sobre  conflito  e  sua  mediação,  acabam  encontrando  a 

justificativa  concreta  para  a  prevenção  de  uma  parte  significativa  das  violências  escolares.  Em 

relação à essa questão, Jares diz:  

No âmbito escolar, o conflito configura-se igualmente de uma perspectiva 
negativa. A partir de opções ideológico-científicas tecnocrático-positivistas, o 
conflito  apresenta-se como disfunção ou patologia  e,  consequentemente, 
como uma situação que é preciso corrigir e, sobretudo evitar (2002, p.133)

Observamos novamente uma idéia inadequada de conflito no âmbito escolar, a perturbação 

da  ordem  da  sala,  e  o  desacordo  entre  necessidades  (JARES,  2002),  que  geralmente  leva  à 

perturbação (ativa ou passiva) da efetividade da aula (PEARSON, 1984). Nessa reestruturação do 

conflito quanto uma teoria remanejada para uma possível nova prática ‘’o conflito deve enfocar-se, 

não como um fator distanciador, mas como elemento que se una às partes enfrentadas, obrigando-as 

a trabalhar juntas, cooperando na busca das soluções’’ (LOZANO E RUEDA, 1997, p. 31).

Sendo  assim  podemos  colocar  que  enfrentar  o  desacordo  não  equivale  a  um processo 

autodestrutivo. O conflito não é mal em si, embora as pessoas possam responder a ele de forma 

negativa (PALLARES, 1982). Além disso, o conflito não apenas é uma realidade e um fato mais ou 

menos cotidiano nas organizações, como também é necessário encará-lo como um valor,  ‘’pois o 



conflito e as posições discrepantes podem e devem gerar debate e servir de base para a crítica 

pedagógica e, naturalmente, como uma esfera de luta ideológica e articulação de práticas sociais e 

educativas libertadoras (ESCUDERO, 1992).

Então, podemos e devemos entender o conflito não de forma negativa, mas sim, em uma 

concepção que busca o diálogo como elmento fundamental de mediação dessas situações. O conflito 

é um processo natural e necessário em toda a sociedade humana, é uma das forças motivadoras da 

mudança social e um elemento criativo essencial nas relações humanas. Essa concepção positiva do 

conflito, como um desafio, como uma das forças motivadoras de nossa existência, como uma causa, 

um concomitante  e  uma conseqüência  da mudança,  como um elemento necessário  para  a  vida 

social, como o ar para a vida humana. (GALTUNG, 1978 e JARES, 2002), compartilhando do mesmo 

pensamento.

Para resolver um conflito de maneira satisfatória, é preciso tentar descentrar-se do próprio 

ponto de vista para contemplar simultaneamente outro e outros pontos de vista diferentes e, às vezes, 

opostos e elaborar fusões criativas entre todos eles, o que implica operações de reciprocidade e 

síntese entre contrários. Mas, para poder fazer isso, é preciso organizar os fatos e ordená-los de 

maneira causal, separar as variáveis que são pertinentes das que não são, enfim, analisar situações, 

expor adequadamente o problema para ver em que consiste e buscar soluções que permitam resolvê-

lo  da  maneira  mais  satisfatória  possível  para  as  pessoas  envolvidas.  Quanto  mais  cedo  atue  a 

aprendizagem no campo das relações pessoais, dos pensamentos e sentimentos que as configuram 

e  dos  conflitos  que  nelas  se  originam,  mais  fácil  será  as  respostas  violentas  e  descontroladas. 

(SASTRE; MORENO, 2002)

Destacamos que quando o processo de mediação de conflito não é realizado com a criança e 

o adolescente, ou mais, quando é mediado de maneira displicente e vaga, cria espaço para que a 

violência aconteça, pois, os critérios ficam frágeis e os comportamentos não são discutidos. Logo, 

conflitos  mal  ou  não  resolvidos  ou  mal  encaminhados,  acabam  ocasionando  um  desequilíbrio 

importante  na  vida  dos  alunos,  gerando  não  apenas  violências,  mas  as  possíveis  perturbações 

emocionais  e  fragilidade  intrapessoal,  que  implicam  diretamente  na  personalidade  do  indivíduo. 

Nesse contexto, num panorama geral, o não enfrentamento dos conflitos não causa déficit apenas 

para os agente conflitantes, mas também para toda a sociedade, que fica refém dos mesmos que a 

compõe. Fazemos aqui uma comparação que pode parecer exagerada, mas diante de tantos quadros 

de violências que vemos nas escolas a cada dia, podemos dizer que os conflitos não resolvidos são 

como ‘’minas terrestres’’ abandonadas, ou seja,  podem continuar ativas depois de muito tempo de 

sua instalação e serem detonadas por algum fator, assim como as violências no meio escolar. 

Conclusões

São várias as violências contra a criança e o adolescente, e o não diálogo, a não resolução 

dos  conflitos  também é  uma delas,  quando não  damos  essa  oportunidade  mínima e  básica  de 

expressão, seja ela onde for, casa, escola, momentos de lazer, etc, estamos contribuindo no contexto 

da violência, que causa efeitos a curtos e/ou a longos prazos. Que efeitos seriam esses? Em uma 

curta retrospectiva apenas nacional temos casos como: “estudante de medicina que mata no cinema”, 



“filha que assassina os pais”, “chacina em escolas”, entre tantos. Mesmo não podendo afirmar que a 

não mediação de conflitos tenha sido a  responsável por estes casos, devemos reconhecer que em 

todos eles os conflitos intra ou interpessoais e automaticamente a não resolução destas situações 

foram potencializadas ao longo dos anos e fortaleceram as tomadas de decisões inconseqüentes e 

violentas. 

Violências  escolares  e  mediação  de  conflitos.  Resolução  não  violenta  de  conflitos  como 

alternativa  para  pensar  a  prevenção  e  uma  Educação  para  a  Paz.  Temas  que  não  podem ser 

negligenciados na educação brasileira deste início de século XX.
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	O diagnóstico da violência sexual contra a criança e adolescente, com enfoque no âmbito doméstico, constitui-se um desafio, por sua complexidade. Esta violência está, sem dúvidas, vinculada ao campo de proteção dos direitos humanos e sexuais, pois compromete o desenvolvimento físico, psicológico e emocional da criança e adolescente, produzindo sequelas, muitas vezes, irreversíveis. 

