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A ciência do paradigma emergente é mais contemplativa do que 

activa. A qualidade do conhecimento afere-se menos pelo que se 
controla ou faz funcionar no mundo exterior do que pela satisfação 

pessoal que dá a quem a ele acede e partilha (SANTOS, 2008, p.86). 



RESUMO 

O fenômeno da violência encontra na família espaço propício para a sua naturalização, 

principalmente, no que se refere às crianças e aos adolescentes. Ao buscar entender a 

complexidade desse fenômeno e a necessidade de ações interdisciplinares na prevenção e 

tratamento das sequelas produzidas por ele, este trabalho possui o objetivo de  identificar as 

Representações Sociais dos profissionais atuantes na Rede de Apoio e Proteção Social sobre 

famílias de crianças e adolescentes que sofreram violência, bem como suas influências no 

processo de inclusão destas famílias nas ações da Rede do município de Diamantina- MG. O 

presente estudo justifica-se pela importância das relações familiares no processo de 

socialização, o que aponta para a relevância de sua consideração no processo de atendimento 

profissional, bem como o reconhecimento histórico social das relações de classe que se 

estabelecem entre profissionais e grupos atendidos. A abordagem metodológica empregada 

foi de natureza qualitativa exploratória, na modalidade de estudo de caso, na qual se utilizou 

as técnicas de entrevista semiestruturada, observação participante e análise documental. A 

análise dos dados se desenvolveu conforme análise de conteúdo sustentada pela Teoria das 

Representações Sociais. Os sujeitos do estudo foram os profissionais que atuam na Rede de 

Apoio e Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes, que se encontram vinculados ao 

Grupo Rede Polícia e Família, que se reúne com o objetivo de traçar estratégias para o 

atendimento do município. A organização dos dados permitiu que o objeto de representação 

fosse compreendido em três aspectos diferentes, a saber: em contexto geral, de violência e de 

atendimento. Os sentidos apresentados indicaram as seguinte práticas: de caráter pedagógico  

e punitivo, com objetivo de corrigir os desvios comportamentais; de cunho altruístas e 

assistencialistas, com o objetivo de suprir as carências consideradas pertencentes ao público 

atendido; e do tipo acolhedoras que destacaram atitudes de empatia, escuta e crença no 

potencial das famílias. Os aspectos cognitivos das representações sociais, ancoragem e 

objetivação foram identificados. O primeiro distinguiu-se nos preceitos constitucionais que 

colocam a família enquanto base da sociedade, ao mesmo tempo em que essa deve ser 

protegida pelo Estado, neste sentido necessita encontrar-se em condição de vulnerabilidade, 

para atuação profissional. Já a objetivação apresentou-se por meio de um caráter especular do 

padrão de comportamento dos filhos, em relação ao comportamento familiar. Embora a 

maiora das práticas evidenciadas estejam pautadas na relação de verticalidade, as diferentes 

representações proporcionadas pela heterogeneidade do grupo, apresentam uma possibilidade 



de tensão nos padrões hegemônicos que pode ser acentuada por meio do processo de 

conhecimento, compreensão e conversação em torno das representações vigentes.  

 

Palavras-Chave: Representação Social. Família. Violência. Crianças. Adolescentes. Rede de 

Atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The phenomenon of violence finds favorable space in the family for its naturalization, 

especially when it comes to children and adolescents. As this thesis attempts to understand the 

complexity of such a phenomenon and the need for interdisciplinary action to prevent it and to 

treat its consequences, it aims at identifying the Social Representations of professionals who 

work with the Network for Support and Protection of children and adolescents victims of 

violence, as well as their influence upon the process of inclusion of their families in the 

Network’s activities within the municipality of Diamantina – MG.  The present study is 

justified by the importance of family relationships in the socialization process, which points to 

the relevance of its consideration in the professional care process, as well as the social 

historical recognition of the class relations that are established between professionals and 

groups served. Its methodological approach was of an exploratory qualitative nature, in the 

case study modality, as it utilized the technique of semistructured interviews, participating 

observation, and document analysis. The analysis of data was carried out in accordance with 

content analysis based on Representation Theory. The subjects of the study were the 

professionals who work with the Network for Support and Protection of Children and 

Adolescents linked with the Police and Family Network Group, which gathers in order to lay 

out strategies for service in the municipality. The data organization allowed for the object of 

representation to be understood in three different dimensions, to wit: general, violence, and 

service. The meanings obtained indicated the following practices: (a) of a pedagogical and 

punitive character, with the purpose of correcting behavioral deviations; (b) of an altruistic 

assistance nature, with the aim of fulfilling the needs of the group; and (c) nurturing, to 

highlight attitudes of empathy, listening, and belief in the families’ potential. The cognitive 

aspects of social representations, anchoring and objectification were identified. The first one 

identified in the constitutional precepts that put the family as the basis of society, while it 

must be protected by the state, in this sense needs to find itself in a condition of vulnerability, 

for professional performance. The objectification was presented through a specular character 

of the behavior pattern of the children, in relation to the family behavior. Even though the 

majority of the social practices found hinge on the verticality of relations, the different 

representations provided by the heterogeneity of the group point at a tension in the hegemony 

of the group, thereby destabilizing it. This may be enhanced by the process of knowledge, 

understanding, and conversation about the ongoing representations.  

 



Key words: Social Representation. Family. Violence. Children. Adolescents. Service 

Network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1- Mapa das redes que exercem influência na criança e/ou adolescente .............. 74 

Figura 2- Fluxograma simplificado das redes de proteção e de atendimento aos casos de 

violência contra crianças e adolescentes .............................................................................. 87 

Figura 3- Eixos do Programa de Convivência Democrática ............................................ 100 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Eixos Temáticos e frequências apresentadas na modalidade Mesas Redondas

 .................................................................................................................................................. 46 

Tabela 2 - Eixos Temáticos e Frequências na Modalidade Comunicação Oral................ 47 

Tabela 3- Eixos Temáticos e Frequências da Modalidade Pôster ...................................... 48 

Tabela 4- Distribuição, por gênero, dos afazeres remunerados e não remunerados 

(domésticos) no Brasil ............................................................................................................ 63 

Tabela 5- Unidades de sentido e sua frequência e ranqueamento na totalidade do corpus

 ................................................................................................................................................ 131 

Tabela 6 - Categorias, definições, frequências absoluta e relativa, ranqueamento das 

categorias na totalidade do corpus e frequência das US na totalidade do corpus .......... 132 

Tabela 7- Frequência da US por categoria distribuídas nos três eixos de análise .......... 133 

 



 

LISTA DE GRÁFICO 

Gráfico 1 - Denúncias de maus tratos contra crianças e adolescentes na Região Sudeste, 

Ano 2017.................................................................................................................................. 67 

Gráfico 2 Denúncias de maus tratos contra crianças e adolescentes na Região de 

Diamantina, Ano 2017 ........................................................................................................... 69 

Gráfico 3– Tipo de violência por faixa etária – Diamantina-MG/2016 ............................ 70 

Gráfico 4- Número de participação institucional nas reuniões observadas ................... 126 

 



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Unidades de sentido e definição nos eixos de análise ..................................... 129 

Quadro 2- Variações de sentidos na Categoria Padrão de Funcionamento nos três Eixos 

de Análise: polo Provedor .................................................................................................... 166 

Quadro 3- Variações de sentidos na Categoria Padrão de Funcionamento nos três Eixos 

de Análise: aspecto negligente ............................................................................................. 167 

Quadro 4- Variações das US Sistema-Aberto e Sistema-Fechado, nos Eixos de Análise

 ................................................................................................................................................ 169 

Quadro 5– Variações de sentidos na Categoria Organização nos Eixos de Análise....... 176 

Quadro 6- Variações de sentidos na categoria Poder de Influência nos Eixos de Análise

 ................................................................................................................................................ 178 

 



LISTA DE SIGLAS 

ABAT- Acervo da Biblioteca Antônio Torres 

BVSPsi- Biblioteca Virtual em Saúde-Psicologia 

CBMMG - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa 

CFP - Conselho Federal de Psicologia 

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social 

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

CT - Conselho Tutelar 

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente 

GM - Guarda Municipal 

GRPF - Grupo Rede Polícia e Família 

MDH - Ministério dos Direitos Humanos 

MPMG- Ministério Público de Minas Gerais 

ONG - Organização Não Governamental 

PMMG - Polícia Militar de Minas Gerais 

SGD- Sistema de Garantia de Direitos 

SINAN- Sistema de Nacional de Agravos de Notificação 

SME- Secretaria Municipal de Educação 

SMS- Secretaria Municipal de Saúde 

SRE- Superintendência Regional de Ensino 

SUS- Sistema Único de Saúde 

TCLE- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TCLE OB- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da observação 

TRS- Teoria das Representações Sociais 

UAITEC- Universidade Aberta Integrada 



 

SUMÁRIO 

I INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 33 

II REVISÃO TEÓRICA ........................................................................................................ 38 

2.1 Teoria das Representações Sociais .................................................................................. 38 

2.1.1 Teoria das Representações Sociais no Brasil .................................................................. 45 

2.2 As Transformações das Perspectivas de Família ........................................................... 50 

2.2.1 Breve contextualização da família no Brasil ................................................................... 54 

2.2.2 Diamantina: a família em um território de aculturação ................................................... 59 

2.2.3 Organizações familiares de acordo com o papel de gênero: dados de pesquisas ............ 62 

2.3 Relações de Violência: Enfoque para o Contexto de Família ....................................... 64 

2.3.1 Compreensão do Fenômeno da Violência por uma Perspectiva Sistêmica ..................... 72 

2.3.2 Mobilizações Referentes à Proteção das Crianças e dos Adolescentes ........................... 77 

2.3.3 Notificação Compulsória da Violência Contra Crianças e Adolescentes ........................ 79 

2.3.4 A Partir da Notificação .................................................................................................... 82 

2.4- Atenção em Rede como Recurso para o Enfrentamento da Violência ....................... 84 

2.4.1 Rede de Atendimento e Proteção..................................................................................... 88 

2.4.1 Subsistema  da Rede de Atendimento e Proteção: Saúde ................................................ 92 

2.4.2- Subsistema  da Rede de Atendimento e Proteção: Segurança e Justiça ......................... 96 

2.4.3 Subsistema da Rede de Atendimento e Proteção: Ensino ............................................... 99 

2.4.4 Subsistema da Rede de Atendimento e Proteção: Sociedade Civil Organizada ............ 105 

2.4.5 Subsistema da Rede de Atendimento e Proteção: Família ............................................ 106 

III ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ........................................................................ 109 

3.1 Natureza Da Pesquisa ..................................................................................................... 109 

3.2 Procedimentos de Coleta de Dados ............................................................................... 110 

3.2.1 Observação Participante ................................................................................................ 110 

3.2.2 Entrevista ....................................................................................................................... 112 

3.2.3 Pesquisa Documental ..................................................................................................... 115 

3.3 Análise de Dados ............................................................................................................. 115 

3.4 Aspectos Éticos ................................................................................................................ 116 

IV DISCUSSÃO DOS RESULTADOS............................................................................... 117 

4.1 Cenário do Estudo .......................................................................................................... 117 



4.2 Sujeitos Colaboradores .................................................................................................. 125 

4.3 Tratamento dos Dados ................................................................................................... 127 

4.3.1 Pré-análise ..................................................................................................................... 127 

4.3.1.1 Exploração do material:  Codificação e Categorização ............................................. 128 

4.3.1.2 Codificação do corpus ................................................................................................ 128 

4.3.1.3 Categorização ............................................................................................................. 131 

V ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ......................................................... 135 

5.1 Momento 1: Análise da Distribuição das Categorias e Representações Sociais nos 

Três Eixos de Análise ........................................................................................................... 135 

5.1.1- Eixo 1: A concepção de família no contexto geral ...................................................... 135 

5.1.2 EIXO 2: A Concepção de Família no Contexto de Violência ...................................... 147 

5.1.3 EIXO 3 Contexto de Atendimento ................................................................................ 156 

5.2 Momento 2: Práticas de Atendimento e Suas Relações com as Representações Sociais 

Identificadas no Grupo Estudado ....................................................................................... 164 

5.3 Configuração das Categorias Nos Eixos de Análise e Associação Com as Práticas e 

Representações Sociais Identificadas ................................................................................. 165 

5.3.1 Configuração da Categoria Padrão de Funcionamento nos Eixos de Análise Associada 

às Práticas de Atendimento e às Representações Sociais .......... Erro! Indicador não definido. 

5.3.2 Configuração da Categoria Sistema nos Eixos de Análise Associada às Práticas de 

Atendimento e às Representações Sociais ............................................................................. 169 

5.3.3 Configuração da Categoria Organização Nos Eixos de Análise Associada Às 

Práticas de Atendimento e às Representações Sociais ...................................................... 176 

5.3.4 Configuração da Categoria Poder de Influência Nos Eixos de Análise Associada Às 

Práticas de Atendimento e às Representações Sociais ...................................................... 178 

VI CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 180 

6.1- Família Violência e Sociedade ..................................................................................... 180 

6.2- Representação Social .................................................................................................... 181 

6.3 Benefícios Esperados...................................................................................................... 188 

6.4 Estudos Futuros...............................................................................................................189 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 190 

APÊNDICE A - TERMO DE ANUÊNCIA ....................................................................... 210 



APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCOLARECIDO/ENTREVISTA ..................................................................................... 211 

APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO / 

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE..................................................................................... 212 

APÊNDICE D - REPRESENTATIVIDADE INSTITUCIONAL NAS REUNIÕES 

OBSERVADAS ..................................................................................................................... 213 

APÊNDICE E - INDICADORES DE SENTIDO NO CORPUS DA PESQUISA ........... 215 

APÊNDICE F - CONFIGURAÇÃO DAS CATEGOIRAS NOS EIXOS DE ANÁLISE

 ................................................................................................................................................ 222 

ANEXO - A FLUXO DE ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA SEXUAL – DIAMANTINA- MG ................................................................ 223 





33 

 

I INTRODUÇÃO 

 

 O paradigma da Ciência contemporânea embasa-se em três pressupostos, o da 

complexidade, que nos possibilita compreender a interrelação existente entre todos os 

fenômenos, destacando a necessidade em lidarmos com a complexidade destas relações em 

diversos níveis. O pressuposto da instabilidade, que nos permite reconhecer a 

incontrolabilidade e a imprevisibilidade dos eventos. Por fim, o pressuposto da 

intersubjetividade, por meio do qual reconhecemos a impossibilidade de se conhecer o mundo 

de forma objetiva, o que coloca em evidência a relação estabelecida entre o sujeito do 

conhecimento e o objeto a ser conhecido (VASCONCELLOS, 2002). 

 Posto isto, destacamos a importância de um profissional que se propõe a lidar com 

os fenômenos sociais, como o da violência, a se permitir ampliar o foco de percepção, 

compreensão e atuação frente a este evento. Desta forma, compreendemos que a violência, 

mesmo quando autoprovocada, ocorre em um contexto de interação, o que nos remete à 

importância de inserir as relações familiares e sociais no contexto da prática desse 

profissional. Esta perspectiva nos remete a perceber a violência enquanto um padrão de 

relação, presente na sociedade de diferentes formas, considerando o contexto histórico da 

mesma (MINAYO, 2006). 

 Desta forma, enquanto fenômeno social, a violência incide nas famílias e nelas 

encontra espaço propício para permanência, tendo em vista as relações polarizadas pela 

diferença de gênero, econômica, de idade. Estas disparidades hierárquicas, frutos de 

construções sociais, podem se fazer condutoras de relações de sobreposição de uns para com 

os outros.  Neste cenário encontram-se as crianças e adolescentes que, por condições de seu 

desenvolvimento biológico, para sua sobrevivência, necessitam de apoio de adultos. Acresce-

se a isso, as condições de gênero, econômica, étnicas, como complicadores deste processo de 

proteção e de garantia de direitos daqueles indivíduos. 

 O recrudescimento de violências perpetradas contra crianças e adolescentes é 

alarmante e os dados indicam que a maioria das incidências ocorrem em ambiente doméstico. 

Contudo, destaca-se a vulnerabilidade a qual esses indivíduos se encontram, tendo em vista 

que o fenômeno da violência não é intrínseco às relações familiares, alcançando todos os 

níveis de relações sociais (WHO, 2006; MDH, 2017; DIAMANTINA, 2017).  

A partir do exposto, torna-se possível apresentar as inquietações pessoais e 

profissionais da pesquisadora, que a mobilizaram na busca de compreensão sobre a temática 

referente aos atendimentos destinados às crianças e aos adolescentes que sofreram violência 
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ou maus tratos. A mesma apresenta origem no município em estudo, o que a possibilitou 

observar e vivenciar relações pautadas no autoritarismo institucional, de gênero e de relações 

étnico-raciais. A formação profissional em psicologia e o processo de interesse em estudos 

referentes às famílias, que se se desenvolveram para o foco em relações sociais, ampliaram o 

direcionamento da percepção da pesquisadora para além do indivíduo ou do evento a ser 

tratado. Neste sentido a compreensão do evento da violência é inerente ao entendimento do 

processo histórico social de tal fenômeno, bem como da percepção do padrão de relação dos 

envolvidos e da sequência de suas crenças e narrativas. Assim sendo, este estudo sedimentou-

se a partir da seguinte problematização: “De que forma os profissionais, vinculados ao Grupo 

Rede Polícia e Família do Município de Diamantina, representam socialmente as famílias das 

crianças que passaram por situação de maus tratos e como estas representações influenciam 

no processo de inclusão destas famílias na busca de solução para os agravos deste evento?” 

Desta forma, alguns pressupostos foram elencados: o primeiro diz respeito às famílias não 

serem consideradas como autônomas na condução da busca de solução para suas demandas, e 

o segundo corresponde à responsabilização deste grupo por situações de violência pelas quais 

passam suas crianças. 

 Embora as políticas públicas considerem as famílias enquanto centrais em suas 

práticas sociais, na maioria das vezes não garantem acolhida, empoderamento, transformação 

social dos indivíduos atendidos Ao contrário, reproduzem o padrão de relação androcêntrico 

(EISLER, 2007), no qual prevalece a imposição, a negação e deslegitimação do outro. A título 

de exemplo, em conformidade com Mello (2005), citamos as imposições sociais e até mesmo 

políticas, na definição de um modelo de família e dos comportamentos de seus integrantes. 

Tais padronizações, acabam por tolher a liberdade de escolha e a experiência de se viver 

família enquanto um domínio de interação embasado na emoção do amor, da aceitação do 

outro, em cooperatividade e apoio mútuo. Transpondo barreiras biológicas, físicas e sociais, 

prevalecendo a proximidade emocional, que determinará as qualidades dos laços (MENDEZ, 

CODDOU & MATURANA, 1998).  

 Assim sendo, buscamos compreender de que forma os profissionais que atuam na 

Rede de Atendimento e Proteção representam as famílias de crianças e adolescentes que 

sofreram situação de violência e como estas representações influenciam no processo de 

atendimento destas famílias. Elas são percebidas como capazes de superar suas dificuldades 

ou são percebidas enquanto destinadas a se manter no status quo no qual se encontram, tendo 

em vista a perspectiva de as mesmas serem causadoras destas situações?  
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 O objetivo principal deste estudo corresponde à identificação das representações 

sociais dos profissionais vinculados ao Grupo Rede Polícia e Família (GRPF) sobre as 

famílias de crianças e adolescentes que sofreram violência e suas influências na inclusão desta 

família no processo de atendimento. E os objetivos específicos se referem à identificação das 

condutas e práticas profissionais que tendem a facilitar ou dificultar a inclusão destas famílias 

no processo de decisão intrínseco ao atendimento das demandas. Por fim, promover uma 

reflexão sobre as representações sociais, que circulam no grupo estudado, sobre famílias de 

crianças que sofreram violência. 

 Consideramos relevante este estudo, tendo em vista que: a) o município de 

Diamantina é pioneiro na política do governo de Estado de vigilância em saúde, da qual se 

integram as violências; b) o GRPF, que se constitui por profissionais da Rede de Atendimento 

e Proteção, de diferentes instituições e possui como uma de suas propostas articular ações e 

intervenções sociais. O que lhe confere papel significante na dinâmica das representações 

sociais, em decorrência, das práticas sociais direcionadas às famílias de crianças e 

adolescentes que sofreram violência; c) a família é considerada como um grupo mediador 

entre indivíduo e segundo Burd (2015, p.28) “A família exerce também uma função 

ideológica. [...] Ela ensina a seus membros como se comportar fora das relações familiares; 

em toda e qualquer situação, é a formadora do cidadão.” d) Finalmente, por reconhecermos a 

importância da influência das representações sociais na conduta profissional, indicando a 

força do social nas ações dos indivíduos. Neste sentido, sem que o profissional tenha 

consciência, assumirá condutas muitas vezes divergentes de suas crenças, de sua ética ou de 

sua formação profissional (PEREIRA & GUARESCHI, 2017). Assim sendo, reconhecer as 

representações sociais direcionadas ao objeto de estudo, pode contribuir para um processo de 

tomada de conscientização e desenvolvimento de ações diferenciadas. 

 A presente dissertação apresentou um capítulo, referente à Revisão Teórica, que 

por sua vez se subdividiu em quatro tópicos. O primeiro, refere-se à Teoria das 

Representações Sociais e a presença deste movimento teórico metodológico nos estudos e 

práticas profissionais interdisciplinares no Brasil. O segundo apresentou as transformações 

das perspectivas referentes à família, onde foi possível perceber, por um lado, uma visão de 

família pautada em um modelo predeterminado, justificados por laços biológicos e discursos 

religiosos e científicos. E por outro lado, a prevalência de laços afetivos que operam na 

emoção da aceitação do outro enquanto legítimo em seu espaço de convivência, ultrapassando 

os modelos predeterminados. As influências históricas e institucionais na representação de 

família no município de Diamantina- MG, foram brevemente destacadas, assim como também 
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se evidenciou a convivência entre o ideal social de família e as famílias reais, presentes na 

sociedade, neste processo, avulta-se o papel da mulher enquanto mantenedora desse ideal. No 

terceiro momento, por sua vez, discutiu-se a relação de violência, percebida enquanto um 

fenômeno social, desta forma, presente nas relações familiares, muitas vezes naturalizada 

enquanto padrão de relação. Tais elucubrações se dispuseram sobretudo no que se refere tanto 

ao processo educacional de crianças e adolescentes, quanto na reverberação de um modelo de 

relação hierárquico social, de opressão e sobreposição de um grupo, considerado em condição 

de domínio, controle e poder em relação ao dominado. Por fim, o quarto tópico refere-se à 

atenção em rede como recurso para enfrentar a violência, propondo reflexões alusivas à 

complexidade desse fenômeno social, das políticas públicas e suas propostas de 

interconectividade setorial e sobre os padrões de relação que devem ser estabelecidos entre os 

integrantes das redes de atendimento.  

 O terceiro capítulo corresponde à explanação das estratégicas metodológicas que 

conduziram este estudo, classificando-o como de natureza qualitativa. Incluíram-se neste 

capítulo os procedimentos de coleta de dados, técnica de observação, entrevista e pesquisa 

documental. A análise de dados fundamentou-se em Bardin (2011) e, por fim, apresentou a 

conformidade desta pesquisa com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 

 No quarto capítulo constou a discussão dos resultados que teve início por meio da 

apresentação do cenário de estudo, município de Diamantina- MG; a definição do locus de 

estudo e, consequentemente, dos sujeitos colaboradores, integrantes do GRPF. Em seguida, 

apresentou o tratamento dos dados como procedimento de pré-análise do material, quando se 

realizam os primeiros contatos com o texto, por meio de leituras “flutuantes”, que favorecem 

ao surgimento de hipóteses referente aos dados. Em seguida, apresentou a etapa de análise, na 

qual o material foi explorado a partir de uma leitura mais densa, o que permitiu a classificação 

e categorização dos sentidos que se destacaram no texto. Já a terceira etapa, que consiste na 

interpretação dos resultados, tornando-os significativos foram desenvolvidos no próximo 

capítulo. 

 Já o capítulo cinco, refere-se à análise e discussão dos resultados que, por sua vez, 

dividiu-se em dois momentos, no primeiro buscou evidenciar as variações das representações 

nos três eixos de análise que se evidenciaram: Família no contexto geral, Família no contexto 

da violência e Família no atendimento. E o segundo momento, se propôs apresentar as 

práticas de atendimento e suas relações com as representações identificadas no grupo 

estudado (Eixo- Context de Atendimento e dados de observação).  
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 Por fim, o capítulo seis, referente às considerações finais, apresenta as reflexões 

referentes à família, violência e sociedade; apresenta os campos das representações sociais 

que se identificaram, consequentemente as práticas profissionais deles decorrentes; os 

benefícios esperados a partir deste estudo; por fim, sugere novos estudos futuros a serem 

desenvolvidos. 
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II REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 Teoria das Representações Sociais 

 

 O que move o homem no sentido de apreender e elaborar o conhecimento, seja 

este de caráter comum ou científico é o seu estranhamento ante os fenômenos naturais e 

sociais. Esse estranhamento, perturbador, desestabiliza crenças e ou certezas preestabelecidas 

e oportuniza ao indivíduo postular respostas mais apropriadas à definição dos fenômenos, 

objetos de sua estranheza (MOSCOVICI, 2015). A busca pela explicação dos fenômenos 

naturais e sociais vai ao encontro da proposição de Pooper (2004) sobre o início da ciência e 

do conhecimento. Segundo o autor, estes emergem não das observações ou coleções de fatos, 

mas sim da percepção de que algo não está funcionando como deveria estar, a partir da 

referência a um conhecimento anterior. 

 Assim, as explicações ou as respostas encontradas para os fenômenos ou objetos 

que causam estranhamento podem advir de áreas divergentes e possuir respostas diversas para 

um mesmo questionamento. O que demarca a distinção de uma explicação como verdadeira é 

o contexto paradigmático no qual ela emerge que, por sua vez, se refere ao contexto cultural, 

histórico, socioeconômico, político, científico, dentre outros, presentes no momento do 

levantamento do problema e no momento da sua resolução. 

 Conforme mencionado anteriormente, de acordo com Pooper (2004), o 

conhecimento a ser desenvolvido alicerça-se em um pensamento anterior. Desta forma, 

Moscovici em sua obra seminal publicada em 1961retoma o conceito de pensamento coletivo, 

elaborado por Emile Durkheim em 1898. O contexto no qual Moscovici desenvolveu seus 

estudos passava por importantes desestabilizações dos padrões vigentes, o que possibilitou a 

este autor, oferecer novas ferramentas para a compreensão dos aspectos referentes ao 

pensamento coletivo, que a partir de então, passou a ser conhecido como representação social. 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi apresentada na obra francesa “La 

psychanalyse: son image et son public”, em 1961. O estudo tratava sobre as representações 

sociais da psicanálise na população parisiense, revelando como esse fenômeno foi apropriado, 

transformado e aplicado no cotidiano (SÁ, 2004). 

 Contudo, a TRS incidiu de maneira importante nas transformações paradigmáticas 

pelas quais passavam as práticas desenvolvidas pela Psicologia Social, oferecendo-se como 

um recurso coerente com o modelo emergente, nascido na década de 60 do século XX. Este, 

de acordo com Lane (2004), veio fazer frente ao modelo de Psicologia Social tradicional, 
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decorrente da Segunda Guerra Mundial, que se firmou em duas vertentes. Uma nos EUA de 

tradição pragmática, outra de origem europeia de tradição filosófica, com raízes 

fenomenológicas que buscava “modelos científicos totalizantes como Lewin e sua teoria de 

Campo.” (LANE, 2004, p. 10).  

 Desta forma, a Psicologia Social que se desenvolveu a partir da década de 60 do 

século XX, sobretudo na América Latina, não respondeu à necessidade de ordem e eliminação 

de conflito. Ao contrário, possibilitou a busca do desenvolvimento de consciência individual e 

coletiva, favoráveis a mobilizações dos sujeitos, de forma autônoma em busca de melhores 

condições de vida e da garantia de seus direitos. Para tanto, diversas foram as rupturas 

paradigmáticas que ocorreram em relação à ciência tradicional, uma delas diz respeito à 

centralidade do saber.  

 A ciência tradicional confere ao pensamento científico o acesso exclusivo para o 

conhecimento sobre determinado fenômeno, que deveria ser realizado de forma objetiva. Este 

critério de verdade foi questionado e relativizado no século XX, onde a busca pelo 

conhecimento tornou-se mais importante do que a busca pela verdade. Neste sentido, outros 

saberes tornaram-se importantes como o elaborado pelo senso comum, cerne da TRS 

(TITTONE, JACQUES, 2005). Esta transposição conduziu a um salto epistemológico entre o 

conhecimento científico e o conhecimento do senso comum. Santos (2008, p.91) afirmou: 

“[...] o conhecimento científico pós-moderno só se realiza enquanto tal, na medida em que se 

converte em senso comum.”  

 Por esse ângulo, segundo Moscovici (2015) as teorias próprias deste 

conhecimento permitem que seja delimitado o gênero de argumentos e explicações que serão 

aceitas por determinado grupo social, estabelecendo-se uma realidade compartilhada. Esta 

mudança paradigmática trouxe consequências práticas, interferindo diretamente na relação 

estabelecida entre profissional e sujeitos atendidos, onde se criou um espaço de aceitação da 

realidade destes sujeitos, a partir de uma escuta diferenciada, pautada na legitimação do outro. 

 Segundo Lane (2007, p. 60): 

 

As várias experiências realizadas, em diversos países da América Latina, ensinaram-

nos que jamais o saber profissional deveria dominar o saber popular, muitas vezes 

mais correto do que aquele. Portanto, tornou-se imprescindível o resgate deste saber 

para que se pudesse, efetivamente, realizar trocas entre pessoas aparentemente 

diferentes.  

 

 Outra importante cisão paradigmática suscitada pela proposta da TRS relaciona-se 

à dicotomia entre sujeito e sociedade que sob este viés apresenta-se como uma falácia, haja 
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vista a relação de mutualidade entre o indivíduo e a sociedade. Spink (1993) distingue esta 

teoria como uma abordagem da Psicologia Social, que por sua vez, percebe o sujeito em seu 

contexto interacional, no qual se desenvolve seu processo de autonomia, a seguir: 

 

[...] A Psicologia Social procura superar esta dicotomia visualizando o indivíduo e 

suas produções mentais como produtos de sua socialização em um determinado 

segmento social. A individualidade, nesta perspectiva, emerge como uma estrutura 

estruturada que tem potencial estruturante (SPINK, 1993, p.304). 

 

 De acordo com Juberg (2007) essa relação de mutualidade entre indivíduo e 

sociedade constitui o sentimento e a noção de identidade. Nesse caso, ter ou possuir uma 

identidade própria significa “[...] ao mesmo tempo, ser alguém único, com características 

idiossincráticas e ser alguém igual aos outros, no sentido de compartilhar com o grupo 

significados comuns” (SANTOS, 2000, p.152), o que significa em outras palavras, que a 

identidade consiste na convivência do particular com o universal.  

 Entretanto, considera-se importante compreender a identidade como um processo 

em constante transformação e mudança, onde a identidade individual e social é indissociável e 

perpassa pela articulação entre componentes psicológicos e sociológicos (ANDRADE, 2000; 

JODELET, 2001). Jodelet (2001) destacou a importância da noção de identidade no processo 

de identificação do sujeito como membro de determinado grupo, o que possibilita o 

compartilhamento de concepções, valores, ideias, que afirmam e sedimentam os vínculos 

sociais e o sentimento de pertencimento. 

 É exatamente na interação social que Moscovici (2015) evidenciou a emergência 

das Representações Sociais. Estas não são criadas por um indivíduo de forma isolada, mas por 

uma coletividade com força e vida própria, tornando-se com o tempo quase materializáveis e 

universalizadas, além de serem reforçadas por uma tradição. O autor ressalta que o ato de 

representar não é um ato passivo de reprodução de determinado conhecimento, mas sim um 

ato de autonomia de uma sociedade pensante, capaz de tornar o estranho em algo familiar, a 

partir do posicionamento do sujeito individual e social frente a um objeto de relevância para 

seu grupo social.  

 Moscovici (2015) distinguiu ainda, a convivência de duas classes divergentes de 

pensamento, uma denominada de senso comum e outra de pensamento científico, nomeadas, 

respectivamente, como universo consensual e universo reificado.  O universo reificado pode 

ser entendido como um conhecimento que independe do sujeito cognoscível, pois é regido 

pelas leis da ciência. Sob a ótica deste conhecimento, Moscovici (2015, p.51), afirmou: “[...] a 
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sociedade é vista como um sistema de diferentes papéis e classes, cujos membros são 

desiguais.”  Ao contrário das explicações científicas, o universo consensual busca a 

familiaridade, a proteção do sujeito ou grupo ameaçado pelo contato com o desconhecido. 

(MOSCOVICI, 2015; JODELET, 2001). Santos (2008) descreveu o conhecimento do senso 

comum, que corresponde ao universo consensual e pontuou sobre a importância de seu 

diálogo com o universo reificado. O conhecimento concernente ao senso comum demonstrou 

ser imprescindível para o processo de compreensão da realidade, criada e recriada pelo sujeito 

do conhecimento, a seguir: 

 

[...] É certo que o conhecimento do senso comum tende a ser um conhecimento 

mistificado e mistificador mas, apesar disso e apesar de ser conservador, tem uma 

dimensão utópica e libertadora que pode ser ampliada através do diálogo com o 

conhecimento científico [...] (SANTOS, 2008, p.89). 

 

 Contudo, o veículo para transmissão, manutenção ou transformação de uma 

representação é a linguagem, que pode ser anunciada por diversos meios de comunicação. 

Nela está contida tanto os processos cognitivos quanto os processos emocionais, ambos 

favoráveis à compreensão e/ou aceitação do enunciado. Nesse sentido, a representação social 

constitui-se de aspectos cognitivos e afetivos que irão modular a interação social.  

 Desta forma, as representações sociais definem-se como uma forma de 

conhecimento prático, elaborado e compartilhado socialmente mediante a interação social 

(JODELET, 2001). Orientam, organizam as formas de compreensão, de identificação de 

experiências vivenciadas pelos sujeitos no dia a dia, determinando as condutas destes frente a 

tais situações. Leme (1995) definiu as representações sociais como um conjunto de 

explicações da realidade que não se trata apenas de ideias ou conceitos, mas são teorias 

internalizadas que explicam e justificam as ações diárias. São elaboradas pelo senso comum, 

porém, alicerçadas em interpretações do conhecimento científico. 

 Concernente ao aspecto prático da representação social, diversas funções lhes são 

atribuídas como assim demonstra Spink (1993):  

 

Nos diversos textos que lidam com as representações sociais enquanto formas de 

conhecimento prático, são destacadas diversas funções, entre elas: orientação das 

condutas e das comunicações (função social); proteção e legitimação de identidades 

sociais (função afetiva) e familiarização com a novidade (função cognitiva) (SPINK, 

1993, p.306). 

 

Já Abric (2000) apresenta uma quarta função, a Função Justificadora, e as define da seguinte 

maneira:    
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1) Função de saber, que favorece aos atores sociais adquirirem conhecimento 

sobre a realidade, a partir de seu funcionamento cognitivo e dos valores por 

eles referenciados. Assim sendo, podem compreender e explicar a realidade. 

Essa função permite a convivência, por meio de uma comunicação social, 

comum; 

2) Função identitária, que permite aos indivíduos se situarem em determinado 

grupo social, a partir da elaboração de uma identidade social e individual. 

Neste sentido, viabilizam a diferenciação desse grupo de outros e protege sua 

especificidade; 

3)  Função de Orientação: por meio da qual as representações orientam as 

condutas e conduzem às práticas aceitáveis em determinado grupo social;  

4) Por fim, a Função Justificadora que, permite justificar as tomadas de posições e 

de comportamentos direcionados aos objetos de representação desse grupo. O 

que, de acordo com o autor, “[...] pode estereotipar as relações entre os 

grupos, contribuir para a discriminação ou para a manutenção da distância 

social entre eles.” (ABRIC, 2000, p.30) 

Segundo Jovchelovitch (2008), as funções gerais das representações sociais se traduzem em 

dimensões psicossociais constitutivas do contexto do saber, são o centro da função simbólica 

e intrínsecas ao conhecimento. Essas se caracterizam pelas seguintes dimensões: identidade, 

comunidade, memória, antecipação e ideologia, que por sua vez, se entrelaçam nos contextos 

de saberes. A especificidade dessas dimensões, de acordo com a autora, se apresenta da 

seguinte maneira:  

a) Identidade: caracteriza-se pela identidade individual e social do grupo, 

 

[...] As representações aglutinam a identidade, a cultura e a história de um grupo de 

pessoas. Elas se inscrevem nas memórias sociais e nas narrativas e modelam os 

sentimentos de pertença que reafirmam a membros individuais sua inserção em um 

espaço humano (JOVCHELOVITCH, 2008, p. 175); 

 

b) comunidade: possibilita o sentimento de pertença, a partir da elaboração de 

conhecimentos sociais que definem a comunidade e delimitam-na. Como 

também definem o Outro e os objetos do mundo social; 

c) memória: a memória social permite “à comunidade reter tanto um sentido de 

continuidade e permanência, quanto um sentido de desenvolvimento histórico 

e mudança.” (JOVCHELOVITICH, 2008, p.140); 
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d) antecipação: apresenta o caráter antecipatório da representação social que se 

projeta para o futuro. A partir das referências ao passado, o presente de se 

desenvolve, organizando o por vir social; 

e) ideologia: caracteriza-se pelo uso de poder de atores sociais, que possuem 

recursos desiguais, para influenciar e alcançar seus objetivos. 

 Segundo Jovchelovitch (2008, p.187) “o ‘que’ das representações sociais se refere 

à construção do objeto, ao conteúdo a ele atribuído e à solidez dos ambientes simbólicos.”  

Esta solidez, contudo, se constrói sob um mundo insólito, mutável e caracteriza como uma 

atividade da cultura humana. Tal conhecimento permanece e confere ao objeto representado 

referência a conhecimentos precedentes, o que é definido pela autora como ancoragem. Essa 

se caracteriza como um retorno aos significados familiares para assim tornar o desconhecido, 

habitual.  

 De acordo com Oliveira (2013) a função cognitiva, possibilita a familiarização 

com o desconhecido, por meio dos processos de ancoragem e objetivação, postulados por 

Moscovici ao elaborar a TRS. A ancoragem requer um resgate dos conhecimentos ou 

paradigmas anteriores para a explicação da experiência nova, o que possibilita a diminuição 

do estranhamento ou do sentimento de insegurança, decorrentes desta vivência. Opera por 

meio da classificação, nomeação e, consequentemente, definição dos valores que determinado 

grupo direciona a tal fenômeno ou objeto de conhecimento 

 A objetivação, conforme sublinha Moscovici (2015, p.71), “[...] une a ideia de não 

familiaridade com a de realidade, torna-se a verdadeira essência da realidade”, ou seja, 

transforma a representação ou o abstrato desta representação em algo quase tangível, próximo 

ao real. Assim, quando ocorre a objetivação a imagem se separa da palavra que a originou e 

por si só apresenta a significação da representação, tornando-se uma realidade.  De acordo 

com SPINK (1993); VILAS BOAS (2010), o processo de objetivação, desenvolve-se em três 

etapas sucessivas:  

a) seleção construtiva ou descontextualização da informação; 

b) criação do núcleo do esquema figurativo que consiste em transformar uma 

estrutura conceitual em estrutura figurativa; 

c) naturalização que se caracteriza por transformar os elementos desta imagem 

figurativa em elementos da realidade.  

 Nesse sentido, a TRS apresenta em sua dinâmica o caráter da diversidade, 

afirmando sua inserção no rol de desenvolvimento de teorias que marcam o pensamento da 

pós modernidade. Ao contrário do esperado pela ciência tradicional, Moscovici não limitou 
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esta teoria por meio de termos exatos ou concretos, este, conforme citado, concedeu-lhe 

plasticidade e hibridez favoráveis à interdisciplinaridade (SÁ, 1998). Frente a isso, os 

pesquisadores em Representação Social desenvolveram abordagens distintas: a) societal, b) 

estrutural, d) processual, e) culturalista e f) dialógica. Essas não são concorrentes entre si, mas 

sim convivem pacificamente com o desenvolvimento da teoria e de estudos voltados para a 

compreensão das práticas sociais (PORTO, 2011). 

 De acordo com Sá (1998), a abordagem societal apresenta uma visão mais 

sociológica, voltada para a produção e circulação das representações sociais, tendo como 

pesquisador principal Willem Doise. Já a abordagem estrutural valoriza a teoria do núcleo 

central e desenvolve estudos sobre a estrutura da Representação Social, centrada, portanto, 

nos aspectos cognitivos. A abordagem estrutural tem nos pesquisadores Jean Claude Abric, 

Codol & Flament, seus principais expoentes. A abordagem processual, por sua vez, vincula a 

representação social às experiências de vida dos sujeitos que representam, ou seja, valoriza o 

contexto histórico-social no qual o sujeito do conhecimento constrói a representação sobre 

determinado objeto. Tem na pesquisadora Denise Jodelet sua principal autora. A abordagem 

culturalista, favorece a compreensão dos “discursos sobre determinados objetos, 

comportamentos, práticas sociais por vias de acesso às representações sociais.” (TEIXEIRA, 

2014, p.67) Possibilita ainda, analisar registros documentais que institucionalizam os 

discursos e práticas sociais e o controle e influências dos meios de comunicação de massa nas 

representações sociais). Essa autora, baseada em Almeida (2005) destaca Denise Jodelet como 

pesquisadora importante dessa abordagem Contudo, a autora Sandra Jovchelovitch, apresenta 

imprescindível importância nessa abordagem, como pode ser percebido em suas diversas 

obras, dentre elas: Os Contextos do Saber: Representações, Comunidade e Cultura, publicada 

no Brasil em 2008. Por fim, a abordagem dialógica, na qual destacamos como representante a 

Ivana Marková, propõe a comunicação simbólica entre Alter-Ego-Objeto, no processo de 

produção do conhecimento social. Sob essa perspectiva, esse se desenvolve de forma 

dialógica, isto é, interdependente, e é “transmitido de geração para geração, através da 

memória coletiva, das instituições e das práticas sociais.” (MARKOVÁ, 2006, p.136). 

 Consideramos o reconhecimento das abordagens das representações sociais 

importante no processo de compreensão da TRS, contudo, reconhecemos que buscar definir 

fronteiras entre autores e abordagens limita este estudo, tendo em vista a dinamicidade e 

plasticidade dessa teoria. Nesse sentido, não nos atentaremos nesse estudo, para as 

divergências de definições quanto à qual abordagem determinado autor representa, haja vista 

a interconectividade entre os conceitos que esses conhecimentos produzem. O que torna 
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possível identificar autoras como Denise Jodelet e Sandra Jovchelovitch transitarem pelas 

abordagens, processual e culturalista, ou ainda reconhecer as características da abordagem 

dialógica de Marková, nos trabalhos de Jovchelovitch. 

 Do ponto de vida prático, a abordagem que referencia o presente estudo é a 

processual, por estabelecer um enfoque qualitativo, hermenêutico, por buscar a compreensão 

do objeto de estudo valorizando suas vinculações sócio históricas e culturais, bem como por 

perceber o objeto como instituinte, ou seja, em movimento constante favorável às 

transformações no decorrer das interações sociais (BANCHS, 2000). Estas transformações 

decorrem das interferências no processo comunicacional, identitária e de memória presentes 

nas relações humanas, que, por sua vez, são desenvolvidas pela função a que se ocupa a 

representação – pensamento social (JODELET, 2005). 

 

2.1.1 Teoria das Representações Sociais no Brasil 

 

 A TRS no Brasil apresentou-se como um recurso teórico e metodológico para a 

atuação profissional em um período de importante recessão de liberdade, ocasionada pela 

ditadura a qual vivenciava o país. Sá e Arruda (2000), afirmaram que sua chegada ao Brasil 

ocorreu em meados de 1982 a 1987, quando profissionais retornaram ao país após 

aperfeiçoamento profissional na Europa. Os ensinamentos propostos por Moscovici e Jodelet 

na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS), em Paris, nos anos 70, chamaram 

atenção dos profissionais da América Latina, por tratarem de temas como resistência e 

repressão. Sá & Arruda (2000, p.14) expressaram: 

 

[...] fato então presente em muitos de nossos países; analisavam-se as massas em 

movimento, as minorias ativas, o meio ambiente, o corpo, a doença mental e, 

também, a relação entre estes fenômenos e a difusão de idéias, sempre dentro de 

uma perspectiva psicossocial. 

 

 Assim, a efervescência dos movimentos a favor da garantia de direitos mobilizou 

os profissionais para a divulgação destas ideias e possibilitou também o desenvolvimento de 

laços de afeto e de solidariedade. Segundo Sá & Arruda (2000), o campo das representações 

sociais representa, para muitos dos profissionais que vivenciaram este contexto, não só um 

espaço de indagação, reflexão, embate e produção científica mas também de encontro, de 

troca e solidariedade. 
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 Não obstante, os estudos em Representação Social, expandiram-se para um 

domínio transdisciplinar em todas as Ciências Humanas e Sociais. De acordo com os Sá & 

Arruda (2000), no período entre 1988 a 1997 foram reunidos 867 trabalhos, distribuídos entre 

as seguintes modalidades de produção: livros, capítulos de livros, artigos em periódicos 

científicos, comunicações (completas ou resumos) em eventos científicos, teses e dissertações. 

As áreas que mais concentraram estes estudos foram a Educação, seguida da Saúde, Serviço 

Social, Sociologia.  

 Atualmente, na X Jornada Internacional Sobre Representações Sociais que se 

realizou concomitante à VIII Conferência Brasileira Sobre Representações Sociais, na cidade 

de Belo Horizonte, em 2017, foi possível observar a diversidade de produções pautadas na 

TRS. Destaca-se que, dos estudos apresentados neste evento, 155 foram na modalidade Mesas 

Redondas, cujos eixos temáticos serão apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 1 - Eixos Temáticos e frequências apresentadas na modalidade Mesas Redondas 

EIXOS TEMÁTICOS FA FR 

DIÁLOGO TEÓRICO METODOLÓGICO 60 38,7% 

EDUCAÇÃO 59 38,0% 

VIOLÊNCIA E EXCLUSÃO SOCIAL 12 7,7% 

RELIGIOSIDADE 8 5,2% 

COMUNICAÇÃO E MÍDA 8 5,2% 

POLÍTICA E CIDADANIA 4 2,6% 

SAÚDE 4 2,6% 

               TOTAL 155 100,0% 

Fonte: Caderno de Programação da X JIRS e VIII Conferência sobre RS do ano de 2017. 

 

 A Tabela 1 evidencia que os Eixos temáticos que mais se destacaram na X JIR 

foram os relacionados ao “Diálogo Teórico e Metodológico” (38,7%) e “Educação” (38,0%), 

seguidos de “Violência e Exclusão Social” (7,7%); “Comunicação e Mídia”, “Religiosidade”, 

(ambas com frequência de 5,2%); e “Política e Cidadania”; “Saúde” (ambas com frequência 

de presença correspondente à 2,6%). 

 Destes trabalhos, apenas cinco apresentaram determinado direcionamento à 

família, dos quais destacamos: “Representações sociais sobre família e escola: contribuição ao 

desenvolvimento de práticas sócio educacionais e competências sócio emocionais de sujeitos 

em situação de risco” (RIBEIRO, 2017, p.9) “Representações de famílias organizadas em 

modelos não convencionais: uma proposta de formação docente pelas frentes do cinema” 

(JUNIOR, 2017, p.13); “Representações sociais de famílias e práticas a elas associadas no 
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âmbito de políticas públicas” (MENANDRO, ALVEZ, TRINDADE, 2017, p.13) por fim, 

“Sentidos de ‘família desestruturada’ e o sistema representacional na TRS” (CRUZ, 2017, 

p.14). Outros estudos que trataram sobre família, nesta modalidade de apresentação, 

evidenciaram-na de forma não integralizada, ou seja, focando somente alguns de seus 

integrantes, como mães e filhos: “As representações sociais acerca do filho e do filho autista 

elaboradas por mães de autistas” (DIAS, MACIEL, 2017, p.10). Ressaltamos um destes 

estudos que, embora não tenha tratado especificamente sobre família, buscou aproximar o 

tema da violência contra crianças e adolescentes e a TRS: “Abuso Sexual Infanto-juvenil: um 

estudo a luz da teoria das representações sociais” (PEREIRA, MACIEL, 2017, p.13). 

 Outra categoria de apresentação de trabalhos foi a de Comunicação Oral, que 

totalizou 305 apresentações conforme eixos temáticos destacados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Eixos Temáticos e Frequências na Modalidade Comunicação Oral 

EIXOS TEMÁTICOS FA FR 

EDUCAÇÃO 89 29,2% 

SAÚDE 65 21,3% 

GÊNERO E SEXUALIDADE 31 10,2% 

VIOLÊNCIA E EXLUSÃO SOCIAL 29 9,5% 

COMUNICAÇÃO E MÍDIA 24 7,9% 

POLÍTICA E CIDADANIA 16 5,3% 

DIÁLOGO TEÓRICO METODOLÓGICO 15 4,9% 

TRABALHO 13 4,3% 

MEMÓRIA, HISTÓRIA, CULTURA 9 2,9% 

MEIO AMBIENTE 5 1,6% 

MOVIMENTOS SOCIAIS 5 1,6% 

RURALIDADES 4 1,3% 

TOTAL              305 100% 

Fonte: Caderno de Programação da X JIRS e VIII Conferência sobre RS do ano de 2017. 

 

 A Tabela 2 apresenta maior destaque para trabalhos desenvolvidos com a temática 

“Educação”, que apresentou 29,2% de frequência absoluta; seguido do Eixo temático Saúde 

(21,3%); Gênero e Sexualidade (10,2%) e pelos demais que apresentaram menor índice de 

trabalhos apresentados. 

 Já os estudos que se caracterizaram pela modalidade Pôster, totalizaram 120 

trabalhos, dos quais apenas um versou sobre o tema de interesse da pesquisa, apresentando-se 

sob o título de “Representações Sociais do abuso sexual intrafamiliar” (ZACHARIAS, 2017, 

p.15). 
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Tabela 3- Eixos Temáticos e Frequências da Modalidade Pôster 

EIXOS TEMÁTICOS FA FR 

EDUCAÇÃO 31 25,8% 

SAÚDE 19 15,8% 

IDOSOS 14 11,8% 

GÊNERO E SEXUALIDADE 09 7,5% 

INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA 09 7,5% 

HOMOAFETIVIDADE 08 6,8% 

COMUNICAÇÃO E MÍDIA 04 3,4% 

ALCOOL /DROGAS 03 2,5% 

RELIGIÃO 03 2,5% 

POLÍTICA E CIDADANIA 02 1,8% 

TRABALHO 02 1,8% 

MEMÓRIA, HISTÓRIA, CULTURA 02 1,8% 

RAÇA/ETNIA 02 1,8% 

MOVIMENTOS SOCIAIS 01 0.8% 

VIOLÊNCIA E EXCLUSÃO SOCIAL 01 0,8% 

OUTROS 10 8,3% 

TOTAL 120 99,9% 

Fonte: Caderno de Programação da X JIRS e VIII Conferência sobre RS do ano de 2017. 

 

 A Tabela 3 apresenta os eixos temáticos abordados na X JIRS na modalidade 

Pôster. Destes eixos, destacaram-se os da área da “Educação” (25,8%), “Saúde” (15,8%) e 

temas que tratavam sobre Idosos, com (11,8%). Os demais tiveram menor índice de presença 

nas apresentações. Dos estudos exibidos, somente um evidenciou o tema família e violência 

intrafamiliar, mencionado anteriormente, trabalho de Zacharias (2017). Dois outros versaram 

sobre família, porém, a partir de outra vertente como a família em relação à velhice: “Teoria 

das Representações Socias, o Suporte Familiar e Social na velhice” (GOMES, BERTONI, 

2017, P.42) e a representação social de familiares sobre o parto: “Representação de parto 
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normal e de parto cesárea entre familiares de usuárias do SUS” (SILVA, NEVES, BARROS, 

2017, p.16).  

 Já em levantamento bibliográfico realizado no ano de 2018 na Base de Dados 

BVSPsi (Biblioteca Virtual de Saúde- Psicologia), pelo termo de busca “representação 

social”, foram encontrados 626 textos. Após refinar a busca, incorporando os termos “família” 

e “violência”, encontramos 9 artigos, publicados no período entre 2001-2015. Destes, um não 

trata sobre o tema família, no sentido das relações que se estabelecem neste grupo e no que se 

refere a uma conceituação sobre o mesmo (AVOGLIA, GARCIA, FRIZON, 2015) e um não 

possui a TRS como recurso metodológico, direcionando a família com enfoque na figura 

materna (FREITAS; 2002). 

 Ainda sobre os estudos, dois desenvolvem-se tendo a família como objeto de 

representação social de adolescentes (MENANDRO, ALMEIDA, ZEIDE, 2003; COSTA, 

ARAUJO, 2011); três pontuaram sobre a família ser considerada causa de situações 

conceituadas como situações problemas (COUTO, 2001; MENANDRO, ALMEIDA, ZEIDE, 

2003; GALINKIN, OLIVIEIRA, CAVALCANTE, 2012) e três não utilizam ou não 

evidenciam de forma clara a utilização da TRS enquanto recurso teórico/metodológico 

(BUSSINGER, NOVO, 2008; BIACCHI, 2012; SANTOS, MARIN, CASTOLDI, 2013).  

 Na Base de Dados Scielo, utilizando-se o termo de busca “representação social”, 

encontramos 973 artigos. Após refinarmos a busca por meio dos termos “família” e 

“violência”, 10 artigos eram publicações correspondentes ao período 2006-2017. Destes, 

somente um contemplou nosso objetivo em relacionar Representação Social, violência e 

família, que foi o estudo de Almeida, Santos & Rossi (2006). Em relação aos outros trabalhos, 

três não se direcionavam à família (MELO, ALMEIDA, GOMES, 2011; PROCÓPIO, et al., 

2014; GOMES,  et al., 2015); dois evidenciavam a família enquanto padrão interacional, mas 

não utilizavam a TRS enquanto recurso teórico e metodológico (VIEIRA, DESLANDES, 

2016; LEONCIO, SOUZA, MARTINS, 2017). Ainda, destes estudos, dois não explanavam 

sobre família e nem utilizavam a TRS (MARGARITA, 2008; MACHADO, SEFFNER, 

2013); um dos artigos considerou a representação social de familiares sobre determinado 

objeto (RODRIGUES, 2016).  Finalmente, um destes estudos abordou a violência sem, 

contudo, considerar sua relação com a família (PROCÓPIO, et al., 2014). Destacamos um 

artigo encontrado nesta base de dados, pesquisado no ano de 2017, que se refere às 

representações sociais dos profissionais atuantes nos CRAS, sobre famílias em situação de 

vulnerabilidade (PEREIRA, GUARESCHI, 2017). 
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 Posto isto, observamos que desde a introdução da TRS no Brasil até os dias atuais, 

ainda é crescente a contribuição desta para a produção de conhecimento e transformação 

social, tendo em vista seu caráter voltado para as práticas sociais. Diante da flexibilidade 

proporcionada pela TRS, constata-se uma vasta produção em áreas e temas diversificados, 

contemplando variados objetos de representação social. No que diz respeito ao objeto de 

representação do presente trabalho: “famílias de crianças e adolescentes que passaram por 

situação de violência ou maus tratos”, os artigos encontrados apresentaram dimensões 

heterogêneas do mesmo. Neste sentido, desenvolver um estudo sobre este objeto demandou 

que as dimensões já apontadas na literatura fossem associadas, a fim de se alicerçar o 

delineamento das representações que surgiram no processo deste estudo. 

 

2.2 As Transformações das Perspectivas de Família 

 

 Os estudos referentes ao conceito de família, suas configurações e padrão de 

funcionamento, apresentam as características tanto do paradigma que orienta a produção de 

conhecimento, na circunstância de seu desenvolvimento, quanto do ambiente sócio histórico 

no qual se desenvolvem. De acordo com Coelho (2006), estes estudos são importantes para a 

compreensão do contexto dos problemas com os quais os profissionais de diferentes áreas de 

atuação, Saúde, Educação, Direito, Social, se deparam em sua prática. Neste sentido, a autora 

considera que este é um campo heterogêneo de conhecimento, situado no âmbito de diversas 

disciplinas tais como: como Antropologia, História, Demografia, Psicologia, Sociologia, 

Direito.  

 Contudo, essa diversidade de campos de pesquisa permite a produção de rico e 

amplo conhecimento sobre a problemática da família, em contraposição, acaba por promover 

saberes contraditórios, inclusive, dentro da própria disciplina. De acordo com Goldani (1993) 

citada por Coelho (2006), um dos pontos de divergência está situado entre a percepção, por 

um lado, da família enquanto processo e, por outro lado, quanto estrutura fixa no tempo. Estas 

perspectivas irão interferir nas considerações referentes às transformações sociais que incidem 

também sobre o agrupamento familiar. Por um viés, tais mudanças são percebidas como uma 

desestrutura, desorganização ou o fim da instituição família. De outra maneira, tais 

transformações são consideradas como próprias do movimento das relações interpessoais, 

logo, da família enquanto grupo social. A exemplo, temos aquelas que se referem aos ciclos 

de violência urbana, aos arranjos monoparentais e homoafetivos, dentre outros (MELLO, 

2005; MINAYO, 2006). 
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 Posto isto, consideramos a família como um grupo social em constante interação 

com outros grupos, regidos cada qual por regras particulares, e que se influenciam e se 

transformam mutuamente. Tal perspectiva corrobora a noção de sistema, apresentada por 

Bertalanffy (1989), quando desenvolve a “Teoria Geral dos Sistemas”, que se apresenta como 

uma teoria interdisciplinar, capaz de favorecer a compreensão de fenômenos biológicos e 

sociais.  

 

La teoría general de los sistemas en el sentido más estricto (G.S.T. en inglés), que 

procura derivar, partiendo de una definición general de <<sistema» como complejo 

de componentes interactuantes, conceptos caracteristicos· de totalidades 

organizadas, tales como interacción, suma, mecanización, centralización, 

competencia, finalidad,etc., y aplicarlos entonces a fenómenos concretos ( 

BERTALANFFY, 1989, p.94) 

 

 A partir destes princípios reconhecemos as relações ou interações entre os 

integrantes de um sistema (família) e entre os diferentes sistemas (trabalho, escola, justiça, 

etc.) como fundamental no processo de transformações sociais, tendo em vista o contexto 

sócio-histórico no qual estas interações ocorrem. Sendo assim, de acordo com Vasconcellos 

(2002)  

 

[...] a descrição dos comportamentos possíveis de um elemento é inadequada, se não 

se descreverem as coerções exercidas sobre essas possibilidades pelo sistema de que 

ele faz parte. Como também é impossível descrever o sistema considerando apenas 

características específicas de cada um de seus elementos individuais. Torna-se, 

portanto, imprescindível que se coloque o foco nas relações (VASCONCELLOS, 

2002, p.200). 

 

 Assim sendo, concordamos com Gomes e Pereira (2005) ao pontuarem sobre a 

necessidade de se ampliar a visão sobre família, com a finalidade de contemplar a gama de 

relações presentes na sociedade. Segundo as autoras, 

 

No imaginário social, a família seria um grupo de indivíduos ligados por laços de 

sangue e que habitam a mesma casa. Pode-se considerar a família um grupo social 

composto de indivíduos que se relacionam cotidianamente gerando uma complexa 

trama de emoções. Entretanto, há dificuldade de se definir família, cujo aspecto vai 

depender do contexto socio-cultural em que a mesma está inserida (GOMES; 

PEREIRA, p.358, 2005). 

 

 Não obstante, as representações particulares sobre família encontram-se 

difundidas na sociedade por meio das diversas mídias, modelos de família, que 

consubstanciam representações hegemônicas. Dentre estas, destaca-se a família nuclear 

tradicional que se originou do modelo burguês, que por sua vez, transformou as relações 
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familiares anteriores, tornando-as protegidas do ambiente externo. Por outro lado, esse 

arquétipo de família define papéis de gênero, bem como regula as relações familiares diante 

da divisão sexual do trabalho. Todavia, esta configuração se inaugura no sentimento de 

família e de infância descrito por Philippe Àries (2011), que surgiu a partir do século XVI 

remodelando as relações familiares em prol do cuidado das crianças, 

 

[...] O sentimento de infância não significa o mesmo que afeição pelas crianças: 

corresponde à consciência da particularidade infantil, essa particularidade que 

distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem [...]” (ARIÈS, p. 99, 

2011). 

 

 Neste ínterim, a mudança de olhar sobre a infância, igualmente, incidiu nos laços 

familiares, redirecionando a família para a função de proteção social integral das crianças, 

uma vez que estas deveriam ser afastadas do mundo dos adultos, impróprio à sua condição. 

(ARIÈS, 2011). Conquanto, este movimento de proteção da criança não ocorreu nos moldes 

atuais, haja vista que fora sedimentado, segundo o autor, por religiosos ou moralistas que 

tinham como recurso educacional a utilização de métodos rígidos, coercitivos e a prática de 

violência física, para efetivação da disciplina e correção moral e social da criança.  

 A medida em que ocorriam as transformações nos sentimentos sobre família, 

transformava-se a forma de sobrevivência deste grupo familiar que, inicialmente, transcorria 

dentro de seu próprio núcleo, passando, após a Revolução Industrial a desenrolar-se nas 

fábricas. A produção fabril exigiu a presença de mão-de-obra, obtendo como resposta o êxodo 

rural e, em decorrência deste, a estrutura familiar remodelou-se, ou seja, reduziu o seu número 

de componentes, restringindo-se, em sua maioria à presença de pais e filhos; como também 

emergiu uma nova forma de organização familiar, agora marcada pelo sentimento e afeto 

(PIATO, ALVES & MARTINS, 2013). 

 Nessa direção reafirma-se os padrões de interação familiar, centrados na educação 

e cuidados biológicos dos filhos, bem como na transmissão de valores, hábitos, tradições, 

como responsabilidade dos pais. De acordo com Lolis e Kuriki (2012, p.69) este é o “primeiro 

grupo responsável pela tarefa socializadora, a principal influência norteadora do 

desenvolvimento da personalidade da criança e do adolescente.” 

 Desta forma, os vínculos estabelecidos em âmbito familiar passam a apresentar 

função mediadora entre o indivíduo e a sociedade. Segundo Gomes e Pereira (2005), 

estabelecer vínculos é próprio do ser humano e a família é o local onde isso se concretiza 

primariamente. Uma vez aceito neste grupo primário, instaura-se o sentimento de confiança 

para o estabelecimento de outras interações sociais. Isto significa, sentir-se reconhecido pelo 
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grupo familiar, o que favorece a participação e o sentimento de pertencimento a outros grupos 

sociais. Sob este prisma, reconhecemos a importância psicossocial da família em oferecer 

subsídios emocionais para o indivíduo em seu processo de interação social. Contudo, o 

processo de desenvolvimento dos indivíduos proporcionado pela interação social pode ser 

empobrecido, mediante a reificação do conceito de família, como o pautado no modelo de 

família nuclear ocidental. De acordo com Mello (2005), este modelo hegemônico possui 

como característica ideais de monogamia, coabitação, indissolubilidade do casamento, 

reprodução biológica, delimitação de funções por gênero.  

 Em conformidade com Sarti (2004), compreendemos que a definição sobre 

família é construída por narrativas sociais, que classificam e definem qual tipo de interação 

deve ser reconhecida como grupo familiar em um dado contexto histórico. Assim sendo, ao se 

discorrer sobre família consideramos importante compreender sobre quem pronuncia, de qual 

lugar pronuncia e, em qual contexto o faz. Posto isto, afirmamos que ao consideramos as 

relações familiares concordamos que estas se efetivam a partir da definição livre e consensual, 

pelas próprias pessoas que a vivenciam. Esta definição, por sua vez, pode ser ancorada em 

modelos predeterminados que valorizam conceitos cognitivos em detrimento das emoções. 

Ou, por outro lado, fazendo uma alusão a Maturana (2014), pautar-se na aceitação da emoção, 

como referência para distinguir quem faz parte e quem não faz parte do que se percebe como 

família. Em vista disso, definimos família como relação/interação, na qual permeia a emoção 

da aceitação ou da negação do outro enquanto verdadeiro e legítimo no processo de 

convivência.  A emoção é definida por Maturana (2014) como: 

 

[...] As emoções são disposições corporais dinâmicas que especificam os domínios 

de ações nos quais os animais, em geral, e nós seres humanos, em particular, 

operamos num instante. Consequentemente, todas as ações animais surgem e são 

realizadas em algum domínio emocional, e é a emoção que define o domínio no qual 

uma ação [...] acontece[...] (MATURANA, 2014, p.138). 

 

 Nesta perspectiva, corroboramos Mendez, Coddou, Maturana (1998, p. 161) ao 

definirem a família enquanto “um domínio de interação de apoio mútuo na paixão de viver 

juntos em proximidade física ou emocional, seja através de um acordo explícito ou porque 

cresceu imerso nesse domínio.” 

 A partir dessa premissa, é possível vislumbrar a família em uma perspectiva de 

interação baseada no afeto, ou seja, na livre escolha e na busca de satisfação e 

desenvolvimento pessoal, independente de laços biológicos consanguíneos. Isto, por sua vez, 

marca a visibilidade de diversos reordenamentos (MELO, 2005). Para tanto, necessita-se que 
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o paradigma conceitual de família seja desestabilizado a fim de viabilizar a inserção, no 

discurso social, das diversas configurações familiares existentes.  Por seu lado, Martins, 

Macnamee e Lorenzi (2015), baseados em Gergen (1997), ancoram a definição de família a 

partir da construção social, que consiste em: 

 

[...] explorar as maneiras como as pessoas constroem conjuntamente os termos a 

partir dos quais entendem o mundo. O foco está nas interações, situadas em 

contextos culturais, específicos. Assim, o sentido é negociado em cada momento 

interativo que, por sua vez, está sempre relacionado a discursos sociais mais amplos 

disponíveis na cultura (MARTINS, MACNAMEE & LORENZI, 2015, p.10). 

 

 Esta perspectiva favorece perceber as famílias como um processo sócio histórico 

em constante movimento. Concepção que consideramos importante para os profissionais que 

lidam com seres humanos e que de forma direta ou indireta irão se deparar em sua prática, 

com as diversas configurações de relações familiares. Caso contrário, incorrem ao risco de 

objetivarem as famílias, negando ou buscando ajustar a realidade de interação que lhes 

apresentam ao modelo hegemônico. 

 

2.2.1 Breve contextualização da família no Brasil 

 

 O processo de colonização pelo qual passou o Brasil, baseado na exploração de 

recursos naturais e no escravismo, é determinante na formação das relações sociais, bem 

como no processo idiossincrático de transformações destas, sobretudo, no âmbito das relações 

familiares. As interações que aqui se estabeleceram se sustentaram na sobreposição de um 

grupo em relação a outros, tais como se percebeu na interação do homem branco em relação 

às outras etnias e gêneros. A modalidade de relação que se define sob padrão de dominação é 

definida por Eisler (2007) como androcentrismo, em contraposição à cultura ginocêntrica1, na 

qual se estabelece relações de cooperatividade em prol do bem comum. A autora ressalta as 

relações sociais se estabelecem entre as metades da humanidade, as quais define como sendo 

feminina e masculina, todavia, ao propor os termos androcêntrico e ginocêntrico, transpõe a 

visão tradicional que polariza a cultura patriarcal x a matriarcal. Isto ocorre, segundo a autora, 

a partir da mudança na forma de pensar, que ultrapassa as figuras feminina ou masculina e 

alcança padrões de relações que se caracterizam como androcêntricos ou ginocêntricos. 

                                                 
1 Esta cultura esteve presente nas civilizações antigas, desde o período paleolítico, anteriores ao cultivo da 

agricultura com objetivo de estoque. Nessas civilizações eram presentes relações igualitárias (masculina-

feminina), nas quais a mulher apresentava papel importante, como por exemplo a ligação da figura feminina com 

os fenômenos humanos de vida e morte.  (EISLER, 2007, p.17-26). 
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Termos que consideramos adequados, tendo em vista que a opressão não ocorre apenas pela 

figura masculina, mas, se dissolve nas relações sociais como padrão interacional. 

 Retomando as reflexões da constituição da sociedade brasileira, em conformidade 

com Minayo (2005), consideramos diversas e lastimosas as consequências do padrão 

interacional androcêntrico, dentre os quais se destacam as formulações de justificativas para 

práticas sociais embasadas em uma cultura de violência, exploração, opressão, negação, bem 

como as que se referem ao racismo, à violência intrafamiliar, de gênero, contra crianças e 

adolescentes, social, cultural dentre várias outras. No que se refere à violência intrafamiliar, 

que será explicita no próximo capítulo, as relações de padrão androcêntrico, centrada no poder 

do homem em relação à mulher e filhos foi alicerçado na Lei nº 3.071, de 01 de Janeiro de 

1916, ou Código Civil de 1916. Em seu Artigo 223, o homem era tratado como “chefe da 

sociedade conjugal”, o que lhe conferia o poder de decidir sobre os bens familiares, os de sua 

esposa, sobre a vida social e profissional desta. Os filhos eram regidos pelo pátrio poder, ou 

seja, não havia assegurada proteção contra os ditames paternos, nem mesmo maternos. A Lei 

10.406 de 2002, instituiu o novo Código Civil, todavia, tornou valida relações mais 

horizontais, garantindo a proteção dos filhos por meio do poder familiar mais equilibrado. 

 A colonização de exploração pela qual passou o Brasil torna-se uma de suas 

idiossincrasias no processo de transformação de suas relações sociais, sobretudo as relações 

familiares. Não obstante, estudos considerados clássicos contribuíram para a 

institucionalização de saberes, sobre a organização familiar no contexto colonial. Destes, 

destaca-se a renomada obra de Gilberto Freyre, publicada em 1933, “Casa Grande & Senzala” 

que evidenciou a presença de uma família rural ou semi-rural, como estrutura de importância 

para a composição da sociedade brasileira. Segundo o autor, esta sociedade se constituiu de 

forma híbrida, escravocrata e agrícola, sendo a família o seu grande núcleo da colonização. 

“A família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia de comércio, é 

desde o século XVI o grande fator colonizador no Brasil.” (FREIRE, 2006a, p.81).  Contudo, 

Souza, Botelho (2001) contesta a fixação na leitura dos autores considerados clássicos na 

produção de conhecimento referentes à família brasileira que, 

 

[...] podem ocasionar em restrição do campo ensaístico de que se distinguem as 

pesquisas ‘empíricas’; redução de teorias e argumentos em relação à família 

brasileira; atribuição de originalidade de pesquisas recentes em relação à 

problemáticas já existentes no pensamento social. E, mais danoso à curiosidade 

investigativa, fica implícito que somente características intrínsecas das obras são 

responsáveis por sua legitimação.[...] (SOUZA, BOTELHO, 2001, p. 419) 
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Para tanto, as autoras propõem a interlocução com os estudiosos contemporâneos que, por sua 

vez, favorecem a reflexão do pensamento social elaborado sobre família em contextos 

regionalizados no país. 

 Nesse sentido, evidencia-se a convivência lado a lado entre um ideal hegemônico 

de família e a pluralidade de organizações familiares no Brasil Colônia. A exemplo, citamos o 

município de Diamantina, no interior mineiro, originado da mineração e da extração de 

diamantes, com influência preponderante da sociedade portuguesa e do catolicismo que, em 

sua organização e ocupação social demonstrava certa flexibilidade. Furtado (2003), referindo-

se a este município ainda na condição de Arraial do Tejuco, antes de sua emancipação, 

descreve tanto sobre a existência de mulheres chefes de família, quanto sobre residência de 

mulheres alforriadas na mesma rua onde se domiciliavam homens importantes da sociedade. 

O que denota um movimento na dinâmica das interações sociais, que transpõe a determinação 

do padrão familiar instituído, decorrente do próprio sistema de escravidão. 

 A despeito do paradigma norteador dos estudos referente à família no Brasil ter 

influenciado a forma de compreender a organização deste grupo, há um consenso no que se 

refere ao perfil da colonização que aqui se firmou, pautada em relações de sobreposição de 

um grupo étnico racial e de gênero para com os outros. Diversas são as decorrências fatídicas 

de interações sociais que apresentam tais características, dentre estas encontram-se as 

formulações de justificativas para práticas sociais embasadas em uma cultura de violência. 

Esta, caracterizada por práticas de exploração, opressão, negação, como por exemplo, as que 

se referem ao racismo, à violência intrafamiliar, de gênero, contra crianças e adolescentes, 

dentre várias outras (MINAYO, 2005). 

 Neste âmbito de interações sociais díspares emerge um novo modelo de relação 

familiar influenciado pelos ideais burgueses, tais como os da liberdade de escolha do parceiro 

conjugal, baseado no amor romântico; da necessidade de educação e proteção das crianças 

pelo Estado e pela família; da demarcação da divisão sexual do trabalho, por meio da qual à 

mulher destinou-se o cuidado do lar e sustento emocional da família, enquanto ao homem 

coube o papel de provedor do lar. Este modelo instituiu padrões de relações que foram 

reforçados pelas medidas higienistas e religiosas, embasando o discurso que considerava a 

família como sustentáculo social que, por sua vez, se erguia sob um tripé que não poderia ruir: 

família, casamento e figura feminina (SANTOS, 2003). O que demarca o ideal de 

comportamento feminino na família, correspondido pela responsabilidade na manutenção da 

família, do casamento, enfim, na edificação de um lar sustentável.  
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 Ressaltamos que, embora este modelo tenha sido veementemente veiculado como 

padrão para as interações sociais, os arranjos familiares presentes no Brasil, no contexto de 

sua industrialização tardia, apresentaram organizações familiares divergentes de tal modelo. 

Estes ordenamentos se constituíram a partir da utilização de mão de obra considerada pelas 

empresas como menos valorizada, que por sua vez eram endereçadas ao trabalho executado 

por mulheres e crianças. A concentração da demanda de força de trabalho nos centros 

urbanos, aumentou índice de imigrações interestaduais que, por sua vez, ocasionou a 

ampliação populacional na região sudeste e consequentemente, maiores dificuldades de ação 

de controle demográfico, social e econômicos propostos pelo Governo.  (SCHUELER, 1999; 

SILVA & SILVA, 2013).  

 Tais evidências nos apresenta uma família impossibilitada de proteger suas 

crianças, a partir da perspectiva e do modelo burguês dominante, em virtude da necessidade 

de sobrevivência, que, ocorriam em condição de precariedade. Nesse sentido, a contraposição 

entre o exigido ideologicamente e o exigido pela prática de sobrevivência introduz o 

sentimento de culpa feminina, como pontua Rago (1985), situando a sociedade em um 

intervalo entre o ideal de família e as que se constituíam mediante as exigências impostas pela 

realidade social. 

 Desta forma, compreendemos que as transformações sociais pelas quais passaram 

a sociedade, em seu processo de desenvolvimento, afetaram concomitantemente as interações 

familiares. Segundo Mello (2005) estas alterações ganharam força e intensidade a partir do 

século XX, quando emergiram importantes movimentos de contracultura que por sua vez, 

questionaram os padrões sociais preestabelecidos, tais como evidenciado por Carvalho e 

Almeida (2003, p.112): 

 

O declínio do poder patriarcal e de princípios e controles religiosos e comunitários 

mais tradicionais traduziu-se em mudanças nas relações de gênero, na ampliação da 

autonomia dos diversos componentes da família e em um exercício bem mais aberto 

e livre da sexualidade, dissociada da responsabilidade da reprodução. A presença de 

mulheres no mercado de trabalho passou a ser crescente, assim como a difusão e a 

utilização de práticas anticoncepcionais e a fragilização dos laços matrimoniais, com 

o aumento das separações, dos divórcios e de novos acordos sexuais.  

 

 Em contrapartida, no que se refere à família, surge recorrentes discursos que 

alegam a “desestruturação deste grupo, a perda de prestígio social do casamento e a 

banalização do amor como ponto de partida para a construção de projetos duais da 

existência.” (MELLO, 2005, p.27). Estes argumentos apoiam-se em crenças que naturalizam a 

família, como condição humana ou que se alicerçam em ideais religiosos, que tendem a 
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moralizar a sociedade por meio de um ideal de família. Contrário a isso, os movimentos 

sociais que desestabilizaram os padrões interacionais androcêntricos, pautaram-se em ideias 

de liberdade, igualdade de direitos, tais como os presentes no movimento feminista, que no 

Brasil apresentou importantes particularidades, embora, tenha sofrido influências dos 

movimentos feministas europeus e norte-americanos.  

 Brasil (2017a), por sua vez, localiza esse movimento em três momentos históricos 

vivenciados no país: o primeiro direcionado às reivindicações, como direito de voto, de 

educação e de trabalho, que ocorreu no fim do século XIX; o segundo, ocorrido no fim da 

década de 60 que alcançava diretamente o livre poder de escolha da mulher em relação ao seu 

próprio corpo, de poder escolher em ter ou não filhos ou mesmo quantos filhos  ter. O que 

coaduna com os estudos de Sarti (2004) que evidencia a participação expressiva de mulheres 

em movimentos sociais contra a política de opressão ditatorial. Por fim, no fim da década de 

70, as reivindicações por direitos trabalhistas de cunho mais sindical, como também, a luta 

pela manutenção de direitos sociais que trouxeram subsídios para alterações no Código Civil 

de 1916, implementados em 2002. Destas alterações destacam-se as que se propunham anular 

a necessidade de representatividade familiar pelo homem; a consideração de incapacidade da 

mulher casada para tomar certas decisões; a não garantia do poder familiar desta para com 

seus filhos, dentre vários outros (MATOS, GITAHY, 2007). 

 Corroborando as autoras, outro momento de importância inegável para a 

democratização das relações familiares brasileiras está na promulgação da Constituição 

Federal de 1988, sem ela, nem mesmo o Código Civil seria reformulado e muito menos seria 

possível a promulgação de outras leis importantes, como aquelas que garantem os direitos e 

proteção de grupos específicos, com o objetivo de inibir a violência no âmbito doméstico: Ex. 

Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 

1990), confere a este público o mesmo “patamar” de direitos dos adultos (homens e 

mulheres); a Lei de nº 10.741 de 01 de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, que confere aos 

idosos a garantia de direitos respeitando sua especificidade e a Lei Maria da Penha de nº 

11.340 de 7 de agosto de 2006, que elabora mecanismos de proteção à mulher.  

 Observamos que na progressão da sociedade brasileira sempre existiu modulações 

divergentes de família. Minayo (2005), por exemplo considera errôneo afirmar que estão 

emergindo novas configurações familiares no Brasil. Segundo a autora, ao contrário, os 

movimentos sociais, as alterações nas Leis, a democratização das relações, são algumas 

facetas que possibilitam a visibilidade destas relações há muito desconsideradas. 
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2.2.2 Diamantina: a família em um território de aculturação 

 

 Devido a descoberta de metais e pedras preciosas no século XVIII, Diamantina 

tornou-se uma região marcada pela intervenção e controle da Cora Portuguesa que, em nome 

da preservação de seu poderio e riqueza, impôs atitudes bruscas aos moradores da região. 

Dentre elas, desapossamento de famílias de qualquer classe social de lavras de diamantes; 

demarcação territorial, na qual impedia a entrada e saída de pessoas nos limites do Arraial; 

medidas de coação de cunho moral e religioso, como a que considerava as mulheres que 

apresentavam o comportamento diverso do exigido pela moral cristã, como desonestas, 

denominando-as como mulheres da vida. Estas e quaisquer pessoas que se comportassem de 

forma contrária à demarcação da moral cristã na presente sociedade2 seriam punidas sendo 

expurgados de tal sociedade. (SANTOS, 1976; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1994).  

 A sociedade diamantinense do século XIX e início do século XX, manteve o 

mesmo padrão conservador do período colonial. Contudo, se antes era comum arranjos 

conubiais fora dos padrão cristão-católico, a partir de fins do império e início do período 

republicano, o discurso moral-cristão acerca da unicidade da família (modelo patriarcal) 

ganha corpo.  Exemplo disso é a presença em Diamantina de D. Joaquim que em 1905 

assumiu o Bispado no município, com o objetivo de moralizar as famílias, o que em outras 

palavras, queria dizer modelar os comportamentos femininos, de acordo com os preceitos 

morais católicos forjados a partir das ideias paulinas sobre o papel da mulher3. O pretexto 

para isso era que na sociedade local havia muitas pessoas que apresentavam costumes 

“inadequados” e, portanto, inapropriados para o seu desenvolvimento moral. Desta forma, no 

decorrer do século XIX o casamento monogâmico, fundamentado na indissolubilidade, 

triunfou sobre as outras organizações familiares, sendo controlado pela instituição religiosa 

(Igreja Católica). Apenas no ano de 1890, o Estado passa a legislar sobre o casamento, 

instituindo o sistema de contrato (registro civil), contudo, não há alteração em sua 

indissolubilidade anteriormente prescrita (SANTOS, 2003). 

 Ainda em conformidade com esta autora, a boa moral apregoada pela sociedade, 

respaldada pelo discurso religioso, possuía na figura feminina a perspectiva de sustentáculo da 

                                                 
2De acordo com Furtado (2003), o governador das Minas desde 1732, conde de Galveias, considerava 

inapropriada a apropriação das roupas e adereços das mulheres brancas pelas alforriadas, alegando ser um 

desrespeito a entrada destas mulheres na casa de Deus. Estas vestes e adornos, contudo, indicava a posição 

ocupada pela pessoa na sociedade. 
3Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres estejam sujeitas aos seus maridos, como ao 

Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da Igreja e o salvador do Corpo. Efésios 

5,21-23. 
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sociedade, juntamente com o casamento e a família. o que evidencia o ideal referente à 

responsabilidade da mulher na manutenção da família, da indissolubilidade do casamento, 

enfim, do lar saudável. A mídia local mostrou-se como importante recurso para a reprodução 

de padrões preestabelecidos, já citados, por exemplo os artigos publicados no Jornal Pão de 

Santo Antônio que enfatizavam esta função de modelar comportamentos. Lopes (1915) refere 

em seu artigo sobre a necessidade de renúncias e enclausuramento mãe, para que se exerça de 

forma adequada a sua função. Guedes (1924), equipara a mulher casada a uma sacerdotisa, 

evidenciando o papel do casamento para o ideal cristão. Por fim, Guedes (1926) prescreve 

ensinamentos direcionados à religiosidade, serviços domésticos e distanciamento de festas, 

retomando sempre o ideal de um casamento indissolúvel. Os textos de Lopes (1915) e Guedes 

(1924), embora, escritos por autoras diferentes, finalizam-se compelindo à sua leitora a 

agradecer a Deus por ter nascido mulher, o que sugere dentre outras coisas, ser uma dádiva tal 

condição.  

 Assim sendo, o modelo propunha a valorização do papel materno por meio do 

aleitamento e cuidado atento dos filhos, marido e lar, polarizando a imagem de mulher que, de 

um lado, fora vista como semelhante à Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Dessa forma, 

assexuada, pura, casta, ordeira e higiênica e, por outro lado, a prostitua, pecadora, sensual, 

diabólica. Embora polarizadas, nenhuma dessas mulheres, nesta perspectiva, apresentava 

capacidade de gerir suas próprias vidas (RAGO,1985).  Nos relatos de Fernandes (2002) que 

retratam sua infância em Diamantina, estes dois polos são evidenciados quando o autor expõe 

as emoções vivenciadas na ocasião em que passava por ambiente considerado como de 

prostituição: 

 

[...] lugar esquisito, com poças de água suja, mulheres feias e pintadas, casas de 

fachadas estragadas e cortinas de cores exageradas. Sentia medo de ser pego por 

estas mulheres e preso em baú das casas feias (FERNANDES, 2002, p.19). 

 

 Já, os padrões familiares demarcados pela figura do homem, como centro da 

família pode ser percebido no livro “Minha vida de menina” escrito por Morley (1998), que 

também apresenta relatos sobre sua infância em Diamantina. Embora, a autora narre em 

grande parte de seu livro um relacionamento familiar amistoso, evidencia situações nas quais 

a mulher se via submetida aos ditames do homem, pai ou marido.  

 Gonçalves (2010) igualmente, retrata a memória de sua infância e assim como 

Morley (1998), destaca a imagem de uma família quase sempre numerosa, que apesar das 

adversidades proporciona uma infância livre e feliz para as crianças, que encontram na 
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natureza e na tranquilidade da cidade espaço propício para seu desenvolvimento. Fernandes 

(2002), por sua vez, embora não relatasse uma família numerosa, apresentou em comum com 

essas autoras a percepção sobre a infância marcada por experiências que se referiam a 

presença de casas com quintal, criação de galinhas, relação com empregados ou escravos 

(uma vez que os autores vivenciaram suas experiências em períodos históricos diferentes).  

Outro ponto em comum nestes livros é a presença da religiosidade católica, independente do 

momento histórico vivenciado pelos autores, com destaque para as missas aos domingos, as 

Festa do Divino, de Santo Antônio e de São João. Tais festividades, além de acontecerem em 

meio público estendiam para as residências suas comemorações. 

 Assim como as festividades religiosas, o 3º BPMMG (3º Batalhão da Polícia 

Militar de Minas Gerais) instalado na cidade desde 1890, situa-se como instituição igualmente 

sagrada no município. Sua presença na vida cultural e na ordem da cidade, encontra-se nos 

relatos de Fernandes (2002), que narra sobre os sentimentos contraditórios que povoavam seu 

imaginário infantil, frente as apresentações da Banda de Música dos Militares que 

proporcionavam êxtase e alegria em contraposição ao medo que relatara sentir ao se deparar 

com o policial isolado de sua tropa4.  

 Em síntese, percebe-se que Diamantina enquanto sociedade, constituiu-se em 

meio a opressão, ao controle e ao isolamento. A institucionalização dos ideais próprios dos 

aparelhos prescritivos de controle, como a Igreja, a Educação e o Militarismo, contribuiu 

muito na edificação e solidez dos valores pautados na lógica androcêntrica, patriarcal. Estes, 

fundamentados na ética e moral cristã determinavam os comportamentos adequados ao 

homem e à mulher em família e em sociedade. A manutenção, na atualidade, da arte, da 

musicalidade e da cultura, por sua vez, possibilita o convívio entre os ideais tradicionais e a 

diversidade, conduzido pelo turismo e acrescido pela presença da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)5.  Esta oferece, além do conhecimento, da 

oportunidade de inserção de alunos residentes no município e região, a interação da cultura 

tradicional do município com as diversas formas de pensar e agir de sua comunidade 

acadêmica, advinda de várias regiões do país e mesmo de outros países.  

 

 

                                                 
4 A tradição da musicalidade presente no município encontra na instituição da Polícia Militar mecanismo para a 

manutenção da cultura musical do município, o que por sua vez, oferece-se como fomento para o turismo local. 

 
5 A convivência do tradicionalismo diamantinense com o ecletismo oferecido pela UFVJM não garante 

transformação nas perspectivas e crenças da população mas, oferece condição de desestabilização de uma 

realidade social tida como natural e unívoca. 
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2.2.3 Organizações familiares de acordo com o papel de gênero: dados de pesquisas 

 

 Na atualidade, as organizações familiares são apreendidas em sua diversidade, 

contudo, ressaltamos a condição de gênero como fator importante para as relações 

estabelecidas nesse grupo. O IBGE (2018), apontou a progressão de famílias chefiadas por 

mulheres, idosos, bem como o aumento no número de casais sem filhos. Outro arranjo deste 

grupo que vem ganhando visibilidade é o chefiado por idosos, sobretudo idosas. Além da 

ajuda financeira, destaca-se a importância do papel das avós na pós- modernidade, no cuidado 

dos netos (CARDOSO & BRITO, 2014). 

 No atual contexto das relações familiares, alguns pais e mães, diante de 

responsabilidades referentes ao cuidado dos filhos, encontram sérias dificuldades para 

conciliar as atribuições profissionais, pessoais e parentais. [...] As avós, nessas situações, 

muitas vezes acabam assumindo as responsabilidades referentes aos pais e toma para si todos 

os cuidados com as crianças. Nesse sentido, essa configuração que vai sendo tecida pode não 

ser percebida pelos membros da família (CARDOSO, BRITO, 2005, p. 434). 

 Neste estudo, o motivo pelo qual as avós assumem esses cuidados, aponta 

somente para a saída dos pais para o mercado de trabalho. O que denota a necessidade de 

outras análises para compreensão deste fenômeno sob outras perspectivas das relações 

familiares, tais como ciclo de vida familiar, contexto econômico, social, etc. 

 A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2018) 

aponta que o Brasil apresenta uma taxa de emprego de 64,4%, que se configura abaixo do 

índice esperado por esta instituição (67%). Em se tratando da desigualdade de gênero, tanto a 

OCDE quanto o IBGE (2018a), apresentam disparidades entre homens e mulheres em relação 

a oportunidades de trabalho e disponibilidade para afazeres não remunerados, como os 

desenvolvidos nos lares. A Tabela 1, foi elaborada a partir dos dados destas instituições e 

demonstra a distribuição dos afazeres remunerados e domésticos, tendo em vista a diferença 

de gênero. 
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Tabela 4- Distribuição, por gênero, dos afazeres remunerados e não remunerados 

(domésticos) no Brasil 

 

Fonte: OCDE, IBGE 

Adaptado pela autora 

 

 A Tabela demonstra que no Brasil 54% das mulheres possuem emprego, contra 

76% dos homens, todavia, 5% das mulheres possuem empregos de longas horas trabalhadas, 

já os homens 9%. Ainda, em relação à jornada de trabalho, considerando 30h/semanais, 

28,20% dos homens contra 14,10% das mulheres ocupam cargos que cumprem esta carga 

horária. Contudo, as mulheres, ainda são as que, além de desenvolverem atividades 

remuneradas dedicam seus tempos aos afazeres domésticos, 73% das mulheres, em relação a 

27% dos homens. Outros dados destacados consideram que apesar de a mulher possuir 

escolaridade superior ao homem, 21,5%6 contra 15,6%, estes são os que mais ocupam cargos 

de chefia. 

 Percebe-se que embora a desigualdade de gênero seja um fator marcante no 

Brasil, a mulher vem se desenvolvendo economicamente e profissionalmente de forma 

progressiva, o que sugere ser decorrente dos movimentos sociais e consequentes alterações na 

legislação em prol de relações mais horizontalizadas. Em contrapartida, a presença da 

contradição entre valores pautados na igualdade de direitos e os demonstrados nas pesquisas 

indicam a persistência da cultura androcêntrica. Esta, propicia relações de subordinação de 

toda a espécie, por ciclo de vida, por classe econômica, por gênero, por etnia, etc., das quais 

decorrem relações de intolerância e violência. 

 As considerações tratadas neste trabalho, até o presente momento, refletiram, 

sobre: a possibilidade de se perceber e aceitar a família enquanto processo imerso em um 

contexto sócio histórico; assinalaram as transformações referentes a visibilidade das famílias 

brasileiras que não se encaixam no modelo hegemônico de família; mencionaram sobre as 

relações de gênero na família e sociedade, por meio de dados de instituições nacionais e 

internacionais. Isto de forma sucinta, por não ser objetivo deste estudo o aprofundamento 

neste tema. A partir de então, embasados no objetivo deste estudo, contemplaremos sobre as 

                                                 
6Segundo o IBGE (2016) percentual de mulheres brancas com nível superior completo é de 23,5%, enquanto que 

10,4% das pretas e pardas possuem este nível de escolaridade. 
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famílias em contexto de violência no país, destacando a violência contra crianças e 

adolescentes. 

 

2.3 Relações de Violência: Enfoque nos Contextos de Famílias 

 

 A violência considerada por Cunha et al. (2011)7 como uma modalidade de 

relação, aponta reveses referentes à autoridade, à imposição de uns para com outros e o 

atravessamento de diversos fatores nesta interação, tais como econômicos, de gênero, político, 

religioso, dentre outros.  De acordo com Minayo (2006, p.15) “Nunca existiu uma sociedade 

sem violência, mas sempre existiram sociedades mais violentas que outras, cada uma com a 

sua história.” Esta assertiva conduz à reflexão de que este é um fenômeno intrínseco das 

relações sociais, de caráter dinâmico, mutável, de acordo com o contexto no qual ocorre. A 

autora, nesse sentido, afirma que conceituá-la é correr o risco de delimitá-la, haja vista seu 

caráter polissêmico e multicausal.  

 Conforme Minayo (2006), destacamos que na constituição da sociedade brasileira 

enquanto nação, imperou relações agressivas, de imposição étnico cultural, de gênero, 

exploração, expressos pela escravidão, estupros, catequização. Já no século XX, assim como 

outros países da América Latina, o Brasil vivenciou uma política ditatorial militar que 

sombreou a história do país cerceando direitos, vidas e incrementando a cultura do 

autoritarismo e dominação. Em contraposição, ocorreram relevantes movimentos sociais em 

favor de uma consciência comunitária e em prol do desenvolvimento social. De acordo com a 

autora, a violência política cedeu lugar para o recrudescimento da violência coletiva, que na 

atualidade, apresenta características da sociedade pós-moderna. Esta, por seu turno, que 

passou a ser definida por Bauman (2010) pelo conceito de liquidez,8 aponta para um 

progresso sem limite, sem modelo padrão a ser alcançado, marcado por mudança constante, 

que vai tomando formas diferenciadas, em contextos diversificados. Nessa sequência, o 

fenômeno da violência social adquire a característica da atualidade, como assim define 

Minayo (2006, p.31): 

 

                                                 
7 As autoras utilizam esta definição ao se referirem à violência intrafamiliar. Considerando que esta é um tipo de 

expressão da violência, torna-se coerente transpor este sentido para o termo de forma geral. 
8 Este estado é apresentado por Bauman (2010, p.13) como um contraponto ao padronizado pela Era da 

Modernidade: “[...] Se o “fundir a fim de solidificar” era o paradigma adequado para a compreensão da 

modernidade em seu estágio anterior, a “perpétua conversão em líquido”, ou “o estado permanente de liquidez”, 

é o paradigma estabelecido para alcançar e compreender os tempos mais recentes – esses tempos em que nossas 

vidas estão sendo escritas. 
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[...] violência de cunho coletivo, tal como se expressa nas grandes cidades 

brasileiras, constitui-se, primordialmente, como condição de manutenção de 

negócios ilegais, frequentemente de origem globalizada e que se beneficiam das 

facilidades geradas pelas revolucionárias transformações nos modos de produção de 

riqueza e dos aparatos técnicos-informais e comunicacionais. Tem base econômica 

[...] (MINAYO, 2006, 31). 

 

 De acordo com o apresentado por Waiselfisz (2016), o Brasil é considerado 

internacionalmente como uma potência nas exportações de arma de fogo, como também 

apresenta constante crescimento no índice de mortes causadas por este instrumento. E destaca 

o maior número de pessoas do sexo masculino, de cor negra, como vítimas deste evento. 

Como explicação para esta seleção racial no que corresponde ao homicídio por arma de fogo, 

o autor menciona a herança da sociedade colonial escravagista, a privatização e a precarização 

dos serviços públicos de atendimento a esse público. Dividindo a sociedade entre aqueles que 

podem pagar por um serviço privado e aqueles que não podem. Soma-se a isso, segundo o 

autor, o jogo político-eleitoral de disputa partidária que distribuem de forma desigual ações de 

cobertura de segurança pública, almejando visibilidade, 

 

Como resultado, os recursos públicos de proteção são canalizados, preferentemente, 

para as áreas mais abastadas, com predominância de população branca, que ostentam 

os benefícios de dupla segurança, pública e privada; enquanto as áreas periféricas, 

de composição majoritariamente negra, não são atendidas por nenhuma das duas. 

(WAISELFISZ, 2016, p.73). 

 

 A manifestação desta modalidade de violência, segundo Minayo (1999), 

configura-se como estrutural (pelo Estado) e cultural, quase sempre naturalizadas na 

sociedade e são campo fértil para a manifestação de seus outros formatos. Tais como a 

agressão autoprovocada (suicídio ou automutilações), a interpessoal que se subdivide entre 

intrafamiliar (presente nas relações hierárquicas intergeracionais) e comunitária (praticada por 

indivíduos conhecidos da vítima, porém, sem laços parentescos). 

 Em conformidade com Minayo (2006) a violência coletiva apresenta-se com 

maior expressividade na sociedade atual, contudo, as agressões e os abusos intrafamiliares e 

comunitários ainda se manifestam, conservando suas características seculares. Ocorrem quase 

sempre de forma silenciosa, na maioria das vezes não são fatais, pelo menos diretamente, e 

evidenciam-se por seu “caráter interacional e comunicacional, entre duas ou mais pessoas” 

(CUNHA et al., 2011, p.120). Por sua vez, Brasil (2010) embasado em Deslandes, Gomes, 

Minayo (2009) classifica a violência comunitária e a intrafamiliar como pertencentes ao grupo 

de violência interpessoal, na qual se revelam por relações hierarquizadas e dificuldade de se 

estabelecer diálogo para solução de conflitos. O ponto que marca a separação destes conceitos 
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encontra-se na diferença da interação estabelecida entre o autor e a pessoa que sofre a 

agressão, ou seja, se estes são familiares ou conhecidos sem vínculo consanguíneo. 

Acreditando que a noção de família pode ser diferenciada para cada pessoa, corroboramos 

Magalhães et al (2017, p.2) que define a violência intrafamiliar da seguinte maneira “[...] ato, 

ou sua omissão, praticado por indivíduos da convivência íntima, independente de 

consanguinidade, que gere danos a outrem”. 

 Nesse sentido, a família enquanto grupo mediador entre indivíduo e sociedade, 

contribui para a perpetuação dos ciclos de violência presentes nas interações sociais, quando 

compartilha, por meio de suas relações intergeracionais, aspecto que favorecem a 

naturalização da violência. Estes fatores incrementam a característica de multicausalidade 

deste fenômeno e são distinguidos por Brasil (2010) como religiosos, culturais e econômicos 

que, por sua vez se expressam por meio de preconceitos, crenças, valores, mitos familiares 

responsáveis, na maioria das vezes, por manter os padrões de violência. Como por exemplo, 

os que referenciaram a cultura da sociedade androcêntrica, patriarcal (SARTI, 2004; CUNHA 

et al., 2011).  

 Considerando os agravos da violência intrafamiliar ao nível individual e social, 

julgamos que o acometimento dessa em qualquer faixa etária ou gênero, deve ser estimado e 

tratado, respeitando-se a idiossincrasia presente em cada contexto no qual ocorre este 

fenômeno. Contudo, o presente estudo se delimita em focar a violência perpetrada contra 

crianças e adolescentes, tendo como referência o objetivo desta pesquisa. Outra importante 

observação referente a este público diz respeito à especificidade de desenvolvimento humano 

no qual este se encontra, que se caracteriza pela intensa transformação de caráter 

biopsicossocial. Em decorrência disso, a necessidade de cuidados por parte de adultos, que 

ocorre na maioria das vezes por familiares, afirma a importância em se desenvolver atenção 

específica ao grupo social responsável pelo processo de desenvolvimento das crianças e 

adolescentes.  

 De acordo com a WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) - Organização 

Mundial de Saúde (OMS)- a violência perpetrada contra crianças e adolescentes denomina-se 

maus tratos e recebe a seguinte conceituação:  

 

[...] o abuso e a negligência dirigida a indivíduos com menos de dezoito anos de 

idade, incluindo todos os tipos de abusos físicos e/ou emocionais, abuso sexual, 

abandono ou trato negligente, exploração comercial ou outro tipo, da qual resulte um 

dano real ou potencial para a saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade, 

no contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder. (WHO, 2014, 

p.70). 
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 A WHO (2006) considera alarmante o recrudescimento de violência intrafamiliar 

cometidas contra crianças e adolescentes, no plano mundial. Esta modalidade de violência 

apresenta-se das seguintes formas: abandono/negligência que corresponde à insuficiência de 

cuidados básicos necessários a uma vida digna para a criança, como, por exemplo, cuidados 

com a higiene, alimentação, saúde, dentre outros; violência física, pelo uso da força, com ou 

sem a utilização de instrumentos; violência psicológica/moral, que consiste em ameaçar, 

rejeitar, chantagear, depreciar, discriminar e punir exageradamente;  violência sexual que se 

caracteriza pela utilização da criança e do adolescente como objeto de gratificação sexual 

(WILLIAMS, MALDONADO, PADOVANI, 2008; BRASIL, 2011a; MAGALHÃES, et al., 

2017).  

 O Ministério de Direitos Humanos (MDH), por meio do Disque 100, recebe, 

analisa e encaminha denúncias relacionadas à violação de direitos de diversos grupos 

vulneráveis do Brasil, incluindo crianças e adolescentes. Dados referentes ao ano de 2011-

2017 demonstram que as denúncias que mais se destacaram foram as de negligência, 

violência física, violência psicológica e violência sexual. O Gráfico 1 confirma esta 

ranqueamento referente aos níveis de violência praticadas contra crianças e adolescentes e 

apresenta a distribuição das denúncias nos Estados da Região Sudeste. 

 

Gráfico 1 - Denúncias de maus tratos contra crianças e adolescentes na Região Sudeste, 

Ano 2017 

 
Fonte: Ministério dos Direitos Humanos (MDH) (2017) 

Adaptado pela autora 

 

 Este gráfico evidencia que no ano de 2017, o Estado de São Paulo, foi o que mais 

recebeu denúncias de violências praticadas contra crianças e adolescentes, seguidos dos 

Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e por fim, com um índice bem inferior de denúncias, 

o Estado do Espírito Santo.  
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 Acreditamos que os problemas decorrentes das dificuldades de denúncia e de 

subnotificação acarretem importantes discrepâncias entre os dados estatísticos e a real 

situação de violência, como será mencionado mais à frente. Sob esta perspectiva, os dados 

apresentados no gráfico acima provocam diversas inquietações, fonte de pesquisas futuras: o 

maior número de denúncias no estado de São Paulo ocorre por consequência de maior acesso 

da população ao conhecimento sobre seus direitos? A efetividade da atuação dos Órgãos 

Públicos deste Estado contribui para tanto? A historicidade desta região, marcada pelo êxodo 

rural interfere nestes resultados? Por outro lado, qual deve ser o fator de maior relevância para 

o índice inferior de denúncia apresentado pelo Estado do Espírito Santo? Igualmente, o 

número de denúncias de violência sexual, se apresenta neste quadro como a de menor 

evidência. Qual seria o nível de discrepância entre as demandas pelo Disque 100 e a 

ocorrência real deste evento? Atentamo-nos para estes e outros questionamentos que emergem 

no decorrer deste estudo, contudo, mediante a necessidade de objetividade que nos impõe a 

presente análise, retomamos o processo inicial de reflexões. 

 Outro elemento que distinguimos como relevante é a relação entre o suspeito e a 

vítima. As informações divulgadas por Brasil (2017b) destacam que a maioria destes atos 

foram praticados pelas mães (34,44%), pelos pais (17,58%) e destaca-se o grande número de 

denúncias que não identificam os agressores (19,46%). Da mesma forma, no que se refere à 

relação entre o demandante e a vítima, obteve-se um alto índice de anônimos, seguido das 

denúncias realizadas pela própria vítima e por demandantes considerados seus irmãos.  

 De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), do município de 

Diamantina MG, no ano de 2016 foram recebidas 34 denúncias de violência. Destas 29 

provocadas contras pessoas do sexo feminino e 5 contra pessoas do sexo masculino. 

Ressaltamos que o local de maior incidência dos eventos foi nas residências das vítimas o que 

indica certa proximidade do agressor com a mesma, como pode ser observado por meio do 

gráfico que se segue: 
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Gráfico 2 Denúncias de maus tratos contra crianças e adolescentes em Diamantina-MG, 

Ano 2017 

 
                        Fonte: SMS/Diamantina-MG (SINAN)9  

                        Adaptado pela autora 

 

 Estre gráfico demonstra que das 34 notificações sobre violência recebidas pelas 

instituições de saúde, 73% dos eventos ocorreram na residência da vítima, 24% em via 

pública e 3% dos registros ignoraram esta informação. 

 Ainda de acordo com a SMS/Diamantina, o índice de violência ocorreu em maior 

frequência nas faixas etárias que correspondem entre 0-9 anos e 10-19 anos e a violência de 

caráter sexual foi que se destacou.  

Embora os dados apresentados não forneceram informações referente ao nível 

econômico das vítimas e das pessoas que perpetraram a violência, os resultados nos rementem 

às reflexões desenvolvidas nos estudos realizados por SOUZA (2009) que afirma que a 

violência se encontra intrinsecamente relacionada à exclusão social, devido à diferença de 

classe10. Nesse sentido, naturaliza-se nas relações sociais, na maioria das vezes por violência 

simbólica e no âmbito das relações familiares, encontra na camada social desprovida 

(financeiramente, de oportunidades sociais, de acesso aos seus direitos como o conhecimento, 

cultura, saúde, etc.), ambiente fértil para se desenvolver. Segundo SOUZA (2009): 

                                                 
9Sistema de Informação de Agravos de Notificação- SINAN-2016.  
10De acordo com ou autor, a violência encontra-se incrustada nas relações sociais estabelecidas na sociedade 

brasileira, de herança escravocrata, que determina uma desigualdade social que se estabelece por meio da cultura 

“privilégios”. Esses favorecem a quem os possui, melhor acesso aos direitos e principalmente ao conhecimento 

necessário para desenvolvimento no mercado competidor e consequentemente, para obtenção do sucesso de 

mercado, ou seja, melhores salários. Por outro lado, aqueles que desprovidos de tais privilégios, convencidos de 

seu não merecimento, adaptam-se ao que lhes “sobra” na ordem social. Neste âmbito, a violência simbólica é 

responsável por promover a concordância com essa divergência social. Nada obstante, a violência (física, 

psicológica, sexual) outra face da moeda, torna-se mais presente ou perceptível nas classes sociais desprovidas, 

tendo em vista, segundo o autor, a não inserção desse grupo no “processo histórico de aprendizado e adaptação 

às práticas de vida familiar em que a criança é cuidada em nome dos crescentes e diversificados conhecimentos, 

perícias e sensibilidades que ela pode incorporar [...]” (SOUZA, 2009, p.129-130) 
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[...] Essa miséria de todo um modo de vida, miséria que inclui, mas não se esgota na 

falta de dinheiro, equivale muitas vezes também a ausência de critérios de 

reconhecimento social que erigem a dignidade humana das crianças e dos mais 

frágeis em geral, para além da sua utilidade (ou inutilidade) mais imediata para o 

trabalho e, especialmente no caso das mulheres, mas muitas vezes também com 

meninos, para a satisfação de pulsões sexuais por parte dos homens adultos [...]. 

(SOUZA, 2009, p.129). 

 

A partir dessa reflexão apresentamos os dados referentes aos tipo de violência e a 

faixa etária das vítimas, identificadas no gráfico a seguir, e nas reflexões que o sucedem, que 

por sua vez, confirmam as ideias de Souza (2009) mencionadas. 

 

Gráfico 3– Tipo de violência por faixa etária – Diamantina-MG/2016 

 

 
       Fonte: SMDS/Diamantina-MG (SINAN-2016). 

       Adaptado pela autora 

 

 O gráfico apresenta os tipos de violência mais identificados pelo instrumento do 

notificação utilizado pela saúde11. O tipo de violência que mais se apresentou foi o de ordem 

sexual, seguido da violência física e psicológica/moral e o público mais atingido corresponde 

ao público infanto-juvenil.12 

 A partir da leitura dos Gráficos 2 e 3, compreendemos que em Diamantina, o 

maior índice de violência é de caráter sexual e acomete à crianças e adolescentes com faixa 

etária correspondente entre 10 a 19 anos. Outro dado importante é a maior incidência de atos 

de violência nas residências das vítimas. Embora os registros dos dados não associem o tipo 

de violência, a faixa etária da vítima e ao local de maior incidência, somos direcionados a 

refletir sobre a conexão entre os mesmos. Considerando que o fato do evento acomete ao 

                                                 
11 Ficha de notificação individual, compulsória, utilizada por profissionais da saúde. Esta ficha é um instrumento 

de vigilância sobre violência interpessoal e autoprovocada. Este tema será apresentado ainda neste capítulo no 

item: “Notificação Compulsória da Violência Contra Crianças e Adolescentes”. 

 
12 Os dados não evidenciaram a classe social a qual pertencem as vítimas e agressores. 



71 

 

maior número de pessoas em desenvolvimento psicoemocional e biológico, o que caracteriza 

maior dificuldade em se perceber situações de risco. Fato que denota maior probabilidade de 

sofrerem abusos por pessoas do círculo de convivência da vítima ou de sua família, dado o 

alto índice de ocorrência em ambiente intrafamiliar. 

 Posto isto, evidencia-se o alto grau de exposição que as crianças e adolescentes 

passam diante de vínculos, necessários para seu desenvolvimento, que sejam causadores de 

situações de violência. Acrescido a isto, a dificuldade de denúncia, que pode ser percebida 

pelo avançado número de pessoas que a realizam sem se identificarem.   Os registros do 

Disque 100 demonstram que 98% das denúncias se efetivam por meio do anonimato. Dessa 

forma, acreditamos que a violência contra crianças e adolescentes merece destaque e precisa 

ser assimilada pelas Políticas Públicas, principalmente no que se refere a suas consequências. 

 Os sintomas apresentados pelas vítimas, decorrentes deste fenômeno, evidenciam-

se a curto e longo prazo. No curto prazo os problemas físicos, dificuldade de estabelecer 

relações de afeto, alterações no desenvolvimento cognitivo, baixa no rendimento escolar, 

dificuldade de auto percepção, auto depreciação, sentimento de culpa, angústia, depressão, 

pesadelos, enurese noturna. E a longo prazo, podem ocorrer agravos tais como: tentativa de 

suicídio, distúrbios alimentares, dependência química, estados depressivos, dificuldade de 

estabelecer relacionamento sexual, vitimização, reedição da violência e a possibilidade de se 

tornar pai/mãe abusador. (ROUYER, 1997; ALVIN, 1997; LANDINI, 2011; COSTA, 

ROCHA, CAVALCANTE, 2018).  

 É consenso entre estes autores a ocorrência simultânea das práticas violentas, 

tendo em vista que um sujeito que comete abuso sexual, também comete violência psicológica 

e moral, por meio das ameaças, intimidações e muitas vezes a física. Portanto, a separação 

categorial tem o objetivo de conceituar didaticamente e auxiliar ações de prevenção ou de 

detecção de sinais e sintomas apresentados pelas crianças e adolescentes que vivenciaram 

situação de violência. 

Após essa sucinta explanação sobre as desastrosas consequências do ato violento, 

retomamos a perspectiva de Souza (2009), que distingue a desigualdade de classes como 

responsável pelos padrões de relação estabelecidos nos grupos familiares. As famílias não 

encerram em seu grupo os seus ensinamentos, esses são socialmente construídos e demarcam 

a possibilidade de escolha de seus integrantes, como por exemplo escolha do parceiro 

conjugal para formação de nova família. Dessa maneira as instituições sociais, como escola e 

Igreja, por exemplo, reproduzem e naturalizam esses padrões, o que por sua vez, reforça as 

desigualdades e promove violência simbólica. Essa pode ser percebida na separação que 
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muitas vezes ocorre, no ambiente escolar, entre as crianças que se tornarão cidadãos “dignos” 

daqueles que não terão essa dignidade.  

 

[...] O sujeito “digno” é aquele que incorporou essas características que são 

fundamentais para a reprodução do sistema capitalista e que, por isso, passa a 

receber toda valorização e reconhecimento social. Os indivíduos que não se 

enquadram nesses princípios são desvalorizados perante os olhos de toda a 

sociedade, marginalizados e condenados a uma posição de cidadão de segunda 

classe, “ralé”, inúteis aos objetivos da sociedade. (SOUZA, 2009, p.288). 

 

As características fundamentais das quais falam o autor, são transmitidas pelas famílias, tendo 

como referência a classe social na qual essas se encontram inseridas. A título de exemplo o 

autor cita a disciplina, horário para se alimentar e estudar, autocontrole e autoestima, dentre 

outros. Já nas classes desprovidas de capital cultural e financeiro, as transmissões de valores 

imateriais são divergentes, ora não alcançam o investimento emocional da educação, algumas 

vezes pelas próprias experiências dos adultos com o processo educacional e o fracasso em seu 

resultado, outras vezes não apresentam recursos favoráveis ao desenvolvimento de autoestima 

ou controle. Contudo, estar desprovido financeiramente não determina ausência de empenho e 

organização familiar para o desenvolvimento afetivo, emocional e profissional dos filhos. 

Entretanto, na lógica dos privilégios de classes, já posiciona estas pessoas em condição de 

total desigualdade em relação àquelas outras quando se trata da competição do mercado, para 

se alcançar o que se chama de vida “digna”. 

Posto isto, compreendemos o estudo de um fenômeno social não deve focá-lo por 

si só, tendo em vista o processo socio-histórico que contribui com a forma de sua 

apresentação no momento em que se desenvolve este estudo. Nesse sentido, as representações 

sociais sobre famílias de crianças e adolescentes que sofreram violência, necessitam ser 

percebidas a partir de uma perspectiva sistêmica, presente em todos os níveis de interação 

social, considerando-se o processo histórico destes grupos. 

 

2.3.1 Compreensão do Fenômeno da Violência por uma Perspectiva Sistêmica 

 

 Considerando a interconectividade entre as tipologias de violências de caráter 

intrafamiliar, julgamos imprescindível também destacar o estreitamento entre a manifestação 

e consequências deste evento em aspecto geral, micro e macrossocial. Esta percepção nos 

direciona ao pensamento de rede, que por sua vez, solicita a compreensão de sistema. Este, 

pode ser definido como a relação mútua e interdependentes de partes em prol da manutenção 

do funcionamento do todo (BERTALANFY, 1989). Nesse sentido, pensar em rede, de acordo 
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com Vasconcellos (2010) significa pensar em contextos, ou seja, nas relações interpessoais, 

sociais, vivenciadas pelos indivíduos. 

 A partir da teoria ecológica do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner 

(1996) alicerçado na perspectiva sistêmica, compreende-se que “o indivíduo e o seu meio são 

partes de um “sistema de redes” cujas influências são mútuas e circulares”. Esta teoria 

pretende demonstrar como o que acontece em volta da criança a influência, considerando 

também a interferência desta em seu meio (VASCONCELLOS, 2010, p.135). 

 Desta forma, Bronfenbrenner (1996) apresenta o “sistema de redes” considerado 

por Vasconcellos (2010, p.135) como “mapa de rede de um indivíduo ou, mais 

adequadamente, um mapa das redes do indivíduo central, uma rede das redes que ele 

participa.” Neste mapa estão presentes o microssistema, definido como um “padrão de 

atividades, papéis e relações interpessoais experienciados pela pessoa em desenvolvimento 

num dado ambiente com características físicas e materiais específicas 

(BRONFENBRENNER, 1996, p.18).” Entende-se ambiente como “[...] local, onde as pessoas 

podem facilmente interagir face a face – casa, creche, playground e assim por diante.  Os 

fatores de atividade, papel e relações interpessoais constituem os elementos ou blocos 

construtores do microssistema” (BRONFENBRENNER, 1996, p.19). No caso da criança, esta 

apresenta um envolvimento inicial limitado ao microssistema familiar, porém, na medida que 

vai se desenvolvendo, outros microssistemas fazem parte de suas experiências. 

 Em vista disso, a interrelação que se constitui entre dois ou mais ambientes, ou 

microssistemas de participação desta criança, será definido como mesossistema. De acordo 

com Vasconcellos (2010, p.137), “O indivíduo em torno do qual é constituída a rede sofre 

influência e, por sua vez, influencia outros níveis do contexto social, mas estes não são 

passíveis de serem abordados de forma direta.” Segundo Bronfenbrenner (1996, p.21) “Um 

mesossistema é portanto um sistema de microssistemas. Ele é reformulado sempre que a 

pessoa em desenvolvimento entra num novo ambiente.” Neste sentido, este agrupamento 

sistêmico pode ser representado, para a criança e adolescentes, como as relações na escola, 

com os amigos, vizinhança, família. 

 Verifica-se ainda no âmbito das interrelações a formação do exossistema, que 

segundo o autor (p.21) “[...] se refere a um ou mais ambientes que não envolvem a pessoa em 

desenvolvimento como um participantes ativo, mas no qual ocorrem eventos que a afetam, ou 

são afetados, por aquilo que acontece no ambiente contendo a pessoa em desenvolvimento.” 

Isto é, as intercorrências observadas nos trabalhos de seus pais, as mudanças nos parâmetros 
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curriculares educacionais, a rede de convívio de seus irmãos, incidirão de forma indireta no 

processo de desenvolvimento destes sujeitos. 

 Por fim, distingue-se o macrossistema, que se traduz pela abrangência dos valores 

culturais que condicionam as interações da sociedade, como a política, a economia, a religião 

(VASCONCELLOS, 2010). Este sistema amplo, de acordo com Bronfenbrenner (1996, p.21): 

 

[...] se refere a consistências, na forma e conteúdo de sistemas de ordem inferior 

(micro-,meso- e exo) que existem ou poderiam existir, no nível da subcultura ou da 

cultura como um todo, juntamente com qualquer sistema de crença ou ideologia 

subjacente a essas consistências (BRONFENBRENNER, 1996, p.21). 

 

 Com base no exposto, realizaremos uma transposição da proposta de 

Bronfenbrenner, para a reflexão da violência enquanto um fenômeno presente em todos os 

níveis interacionais da criança e do adolescente, como um padrão ou uma regra interacional. 

Para tanto, faremos uma paráfrase de sua figura, denominando-a de Mapa das redes que 

exercem influência na criança e/ou adolescente, como disposto a seguir pela Figura 1. 

 

Figura 1- Mapa das redes que exercem influência na criança e/ou adolescente 

 
           Fonte: Sistemas de Redes, segundo Bronfenbrenner (apud KLEFBECK, 1995) 

           Adaptado pela autora 

 

 A figura nos demonstra que como seres humanos, nos encontramos inseridos em 

redes de relação. Na condição de criança e adolescentes, que se caracteriza pela dependência 

de cuidados do grupo social ao qual se insere, para que se ocorra o desenvolvimento 

biopsicossocial, este liame torna-se indispensável. Contudo, se o padrão interacional de seus 
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sistemas de convívio imediato (microssistemas) se estabelecerem de forma agressiva, indica 

que a violência se encontra presente nas experiências diárias deste público. 

 Dito isto, no que se refere à violência intrafamiliar, ratificamos Magalhães et al. 

(2017), ao afirmar que esta é cometida por pessoas do convívio próximo, independente da 

consanguinidade, como destacado na figura pela cor cinza claro. Outras instituições ou 

sistemas próximos também podem ocasionar situações de violação, como a violência 

institucional, ocorridas nas escolas, por parte de seus funcionários, dos próprios colegas. 

Outrossim as que podem acontecer em centros esportivos, de lazer, Igrejas, enfim, locais onde 

a criança e família costumam frequentar.  

 Em se tratando do mesossistema, que consiste na correlação entre estes 

microssistemas, ocorre o risco de fortalecimento da experiência de vitimização pelo público 

inserido no centro da figura. Nesta circunstância, podemos pensar em uma situação hipotética, 

de uma criança que sofre violência intrafamiliar e por este motivo apresenta comportamentos 

desviantes dos aceitos como normalidade. Devido às intercorrências no ambiente escolar, os 

profissionais desta instituição, solicitam à família que a criança realize um tratamento médico 

especializado. Consequentemente, se o profissional que realizar o atendimento não partir da 

percepção do sintoma de forma abrangente e contextual, a sua conduta poderá contribuir para 

a manutenção da não percepção da experiência intrafamiliar deste paciente. Tendo em vista a 

autoridade do profissional de saúde, no que se refere à diagnóstico e tratamento de sinais e 

sintomas, suas prescrições podem servir de justificativa para os comportamentos apresentados 

pela criança, fortalecendo a rede de violência na qual essa se encontra vinculada.  

 Já o exossistema, que se configura pelas normas dos serviços de atendimento a 

este público, de forma indireta, podem afligi-los. Estas regulamentações se assentam, por 

exemplo, nos procedimentos necessários para ingresso em Universidades Públicas, as 

Diretrizes Curriculares da Educação, as normas do trabalho dos adultos responsáveis pelas 

crianças e adolescentes, a direção da Escola onde estuda, o posicionamento político de seus 

familiares, dentre outros. Mantendo a referência do exemplo ilustrado anteriormente, 

podemos refletir que, a padronização dos modelos de ensino, sob a égides das diretrizes 

educacionais, podem dificultar a aprendizagem daquela criança que, no momento, apresenta 

necessidade de atenção diferenciada. O que, por sua vez, poderá tanto reforçar a condição de 

manutenção do ciclo de violência no qual a mesma já se encontra inserida, quanto ampliar 

este ciclo. Não ser inserido no contexto de ensino-aprendizagem, pode ocasionar em uma 

exclusão de possibilidades favoráveis à superação da experiência traumática e ao seu 

desenvolvimento no âmbito social. 
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 Finalmente, como exossistema, podemos ponderar sobre as crenças gerais que 

regem a cultura, em sua forma hegemônica, que acaba por incidir em todos os níveis 

interacionais, assim como a cultura androcêntrica ou patriarcal, escravocrata. Aqui definimos 

as Leis, as religiões, os valores que moldam a sociedade e, sobremaneira, irão refletir 

diretamente nas crianças e adolescentes. Uma lei que não coíbe atos agressivos, crenças ou 

valores que justificam a sobreposição ou a subalternidade dos seres, por motivos biológicos 

ou quaisquer outros, só irá revigorar as redes inseridas em contextos de violência. De acordo 

com a United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2017), apenas 60 países, incluindo o 

Brasil, adotaram legislação que proíbe totalmente o uso de punição contra crianças, o que 

indica relevância para quantidade de crianças, em âmbito mundial, que se encontram sem 

proteção das agressões no âmbito familiar. Isso denota a necessidade de implantação de leis, 

de ações de fiscalizações e de programas com o objetivo de coibir esta prática são 

extremamente necessárias na esfera mundial. 

 A partir do exposto, consideramos o sujeito em um sistema amplo de interação, 

que ocorre de forma mútua e interdependente13. Nesse sentido, apresentamos um outro 

exemplo com o objetivo de corroborar a compreensão sobre a conexão influência do “sistema 

de redes” que alimentam as situações de violências presentes na sociedade. Pensemos em um 

jovem ou mesmo um adulto que, ao infringir as leis que regulam a sociedade, o fazem a partir 

de um contexto de interações sociais. Em continuidade deste raciocínio, propomos a reflexão 

de que este indivíduo se encontra inserido em condições de vulnerabilidade social, o que por 

sua vez, favorece a sua captação pelas facções criminosas. Uma vez inserido nesse contexto 

de criminalidade, potencializa-se suas fragilidades referentes à exposição às violências, como 

as cometidas pelo sistema judiciário, pela segurança pública, em decorrência de preconceitos 

e ainda pelas próprias pessoas com as quais estes sujeitos, em situação de conflito com a lei, 

se associaram. Ampliando este cenário, ratificamos Waiselfisz (2016) no que diz respeito às 

facções criminosas atenderem de alguma forma a interesses de grupos minoritários detentores 

de poder econômico e/ou político. Ou seja, na maioria das vezes, esses grupos são 

responsáveis pela precarização de políticas públicas, alimentando com isso o ciclo de 

violência social. Toda esta trama incide diretamente nas relações que este jovem estabelece 

                                                 
13De acordo com Bronfenbrenner (1996), a orientação ecológica, que por sua vez norteia seus estudos, a 

importância da percepção do ambiente pelo sujeito em desenvolvimento, ou seja, o seu posicionamento 

intersubjetivo mediante os ambientes de convívio. Tendo em vista a possibilidade de existir em um mesmo 

sistema, percepções diversas, por sujeitos distintos, o que, consequentemente, acarretaria em comportamentos 

igualmente diferenciados.  
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tanto com as pessoas de sua convivência quanto consigo mesmo. Segundo Minayo (2006, 

p.33-34), 

 

O ato subjetivo de entrada no mundo do crime é secundado e contextualizado por 

uma situação de extremas desigualdades, de falta de oportunidade para o 

protagonismo, como cidadão, e de total descrença nas possibilidades de acesso ao 

consumo, à cultura e ao reconhecimento social. Por isso, o mercado da violência 

passa a se configurar como uma escolha viável, numa conjuntura de crescente 

desemprego e exclusão social, cultural e moral. 

 

 A partir do apresentado, verifica-se que o evento da violência se manifesta nos 

diversos níveis de relação dos sujeitos e pode se apresentar como um padrão de 

funcionamento do sistema social. Sendo assim, a necessidade de ações integralizadas se 

fazem extremamente necessárias, tendo em vista a impossibilidade de reconhecê-la como 

elemento a ser tratado apenas por um segmento da Política Pública. Outrossim, a mudança 

paradigmática14 dos profissionais que lidam com as crianças e adolescentes se faz 

extremamente necessárias para que se apropriem de práticas que realmente considerem o 

público infanto-juvenil em sua integralidade. Como parte dessa integralidade e perspectiva 

paradigmática, encontra-se o reconhecimento das condições familiares propiciadas pela classe 

social da qual essa família faz parte, proposto por Souza (2009).  

Não obstante às transformações paradigmáticas e conhecimento referente ao 

comportamento de classe, intervenções em prol da proteção da criança e do adolescente 

tiveram início mediante mobilizações sociais, que incorreram em mudanças nas legislações 

que por sua vez, determinaram mudanças nas práticas profissionais.  

 

2.3.2 Mobilizações Referentes à Proteção das Crianças e dos Adolescentes 

 

 Segundo a UNICEF (2017), muitos países ainda não desenvolveram ações de 

proteção à criança e aos adolescentes, conquanto, este movimento vem ocorrendo, mesmo que 

lentamente no âmbito mundial. No Brasil, ganharam maior visibilidade no final da década de 

80, com o fortalecimento dos movimentos sociais, que ampliaram suas reivindicações para 

além do sistema trabalhista sindical, alcançando os Direitos Humanos, como demonstra Lima 

e Deslandes (2011, p.6) embasados em Sanchez e Minayo (2004): 

                                                 
14 Como transformações paradigmáticas compreendemos os três pressupostos elencados por Vasconcellos 

(2002), como estruturantes do Pensamento Sistêmico Novo Paradigmático: Complexidade, Instabilidade e 

Intersubjetividade, mencionados na Introdução desta Dissertação, por meio dos quais os profissionais assumem 

uma nova forma de perceber e de atuar no mundo. Sugiro leitura da obra dessa autora: “Pensamento Sistêmico: 

O Novo Paradigma da Ciência”. 
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Essas demandas são reivindicadas por novos atores sociais, representados pelo 

Movimento da Reforma Sanitária, pelo Movimento Feminista, pelo Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), pela Pastoral do Menor, pelas 

Entidades dos Direitos Humanos, Organizações Não Governamentais (ONG), entre 

outros. 

 

 Em conformidade com Lima e Deslandes (2011), estes movimentos sociais 

ocorreram de forma concomitantes às mobilizações internacionais que buscavam evidenciar 

os Direitos Humanos, o que favoreceu uma interconexão de ações. Em decorrência, no que se 

refere às crianças e aos adolescentes, estes passaram a ser considerados sujeitos de direitos e 

percebidos em sua integralidade. 

 Concernente à mobilização internacional, ressaltamos a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (1948), a Declaração Universal da Criança e do Adolescente (1959) que 

subsidiaram a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada em 1989. Em razão 

da participação e assinatura de 20 países nesta Convenção, configurou-se a contar de 1990, 

quando a mesma entrou em vigor, o início de uma rede de legislações internacionais. O 

objetivo central para a elaboração destas é oferecer a proteção às crianças e aos adolescentes 

(MOTTI, SANTOS, 2008). 

 O Brasil foi uma das nações participantes desta Convenção, cuja aprovação 

aconteceu no momento em que o contexto nacional passava pela validação da Constituição 

Federal de 1988, que trouxe importantes transformações referentes aos direitos dos 

brasileiros. Dentre os quais, garantiram a proteção e o direito dos sujeitos, considerando suas 

particularidades, sobretudo as crianças e os adolescentes, por meio do ECA (BRASIL, 1990) 

(LANDINI, 2011). 

 Por determinação do ECA (BRASIL, 1990) e em conformidade com a 

Constituição Federal de 1988, estabeleceu-se importantes ações de proteção à criança e ao 

adolescente. A instituição e regulamentação do Sistema de Garantia de Direitos (SGD)15 

revela-se como uma resposta às determinações legais, tendo em vista que o mesmo “[...] 

integraliza ações em equipamentos nas áreas da saúde, educação, habitação, trabalho, 

cidadania, segurança e defensoria pública, órgão de responsabilização, fiscalização do poder 

público, dentre outros [...]” (CFP, 2016, p.26).  

 Nesse sentido evidencia-se que todas as intervenções desenvolvidas por quaisquer 

destes setores, interferem nas práticas dos outros. Em outras palavras, este sistema propõe a 

interconexão dos procedimentos de atendimento e proteção das crianças e dos adolescentes. 

                                                 
15 Reflexões concernentes ao Sistema de Garantia de Direitos (SDG), serão realizadas em um capítulo à parte.  
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Por este prisma, torna possível compreender e atender este público considerando sua 

integralidade. 

 

2.3.3 Notificação Compulsória da Violência Contra Crianças e Adolescentes  

 

 Das diversas intervenções propostas pelas Políticas Públicas que pretendem coibir 

atos de agressão contra crianças e adolescentes e ainda propor ações de atendimento aos 

agravos decorrentes da mesma, a notificação é de extrema importância. No presente estudo, 

esta ação receberá maior atenção tendo em vista que sua efetivação independe da formação ou 

área de atuação do profissional responsável, configurando-se como uma ação comum a todos 

os setores das Políticas Públicas. 

 A notificação é uma comunicação oficial da violência sofrida pelo indivíduoa 

atendido em setores Públicos que segundo Gonçalves e Ferreira (2002), em âmbito das 

políticas de saúde, possui um caráter epidemiológico. Assim sendo, favorece o conhecimento 

relacionado à incidência da violência e possibilita que ações de políticas de prevenção e 

tratamento deste evento sejam elaborados para além do âmbito das Políticas de Saúde. 

Instituiu-se como uma resposta às exigências de nível internacional e nacional concernentes 

aos atendimentos integralizado da criança e do adolescente, apresentados no ECA (BRASIL, 

1990), em seu artigo 13, que prescreve o “direito da criança e do adolescente de serem 

educados sem o uso de castigos físicos, tratamento cruel ou degradante.”  O artigo, por seu 

turno, regula a conduta do profissional frente à necessidade de garantir a proteção desse 

público. E dispõe sobre a passividade Penal a qual se encontra o profissional que não cumprir 

o instituído por esse estatuto: 

 

Art. 245 - Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de 

atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 

autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 

reincidência (BRASIL, 1990) 

 

 Nesta propositura, o Ministério da Saúde (MS), considerando as violências e 

acidentes como importante impactos no Setor de Saúde desenvolveu ações com o propósito de 

enfretamento destes agravos, dentre elas a medida instituída pela Portaria MS/GM nº1.968, de 
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25 de outubro de 200116, que determina a notificação compulsória de maus tratos contra 

crianças e adolescentes atendidos em âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 

2013). No ano de 2006 o MS, por meio de sua Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), 

instaurou a notificação Viva/Sinan, instrumento do Sistema de Vigilância de Violência e 

Acidentes (VIVA). O objetivo do mesmo é notificar: 

 

[...] violência doméstica, sexual e outros tipos de violência (psicológica/moral; 

financeira/econômica; tortura; tráfico de pessoas; trabalho infantil; 

negligência/abandono; intervenção por agente legal) contra mulheres e homens de 

todas as idades. No caso de violências interpessoais e violências urbanas, excetuam-

se homens adultos (com idade de 20 a 59 anos) (BRASIL, 2013, p.1). 

 

 Conquanto, as ações do Governo em prol da busca de conhecimento pontual da 

incidência da violência intrafamiliar e, consequentemente, da compreensão das famílias nas 

quais ocorre seu maior acometimento, não asseguram resultados epidemiológicos verdadeiros. 

Isso se dá pelo processo de subnotificação decorrente de diversos fatores, enumerados a 

seguir:  

a) Brasil (2018) afirma que o número de notificações no SINAN de adolescentes, 

principalmente do sexo feminino, vítimas de violência sexual é crescente, 

contudo, reconhece o baixo índice deste acometimento contra crianças. 

Argumenta que esta evidência decorre da dificuldade da criança em fazer a 

denúncia, por condições de sua idade e que os atendimentos são acompanhados 

por familiares que, na maioria das vezes, são os agressores. De forma semelhante, 

Minayo (2006), referindo-se à violência sexual, afirma que há uma discrepância 

entre sua real incidência e sua notificação, tendo em vista a necessidade de uma 

“intervenção concreta de terceiros que possam ajudar a vítima a buscar 

atendimento ou a denunciar.” (MINAYO, 2006, p.90); 

b) Júnior et al. (2017) aponta o medo de represália de profissionais, no que se 

refere ao ato de notificar e de denunciar, condição que pode ser identificada na 

ambiguidade expressa na compreensão do conceito. O ato de notificar, incorre no 

preenchimento da ficha de notificação, instrumento regulamentado pela portaria 

204 MS de 17 de fevereiro de 2016. Uma vez elaborada, esta deve ser 

encaminhada imediatamente ao Conselho Tutelar. Fundamentado nesta 

comunicação inicia-se o processo tutelar deste órgão, que agirá em parceria com 

                                                 
16 Seguiu-se a esta portaria a medida de notificação compulsória de violência contra a mulher em atendimentos 

do SUS, estabelecido pela Portaria MS/MG de nº 2.406, de 4 de novembro de 2004. Ajustada como mais uma 

ação com o intuito de coibir a violência intrafamiliar. 
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outros equipamentos instituídos pelas diversas Políticas Públicas, no âmbito da 

Assistência Social, Saúde, Educação, Segurança Pública, etc. O objetivo desta 

união é o reconhecimento e interrupção do evento, com o intuito de se proteger à 

criança e ao adolescente. Neste sentido, notificar é uma ação condizente com a 

proteção social (BRASIL, 2002b; BRASIL, 2011a);  

c) Segundo Brasil (2002b) a pouca experiência dos profissionais de saúde com 

esta temática influi no processo de subnotificação. Esta ideia é corroborada por 

Junior et al (2017) quando identifica a ausência de discussão referente a este 

assunto no ambiente de trabalho ou mesmo na formação dos profissionais de 

saúde;  

d) Estes autores evidenciam a falta de conhecimento sobre o fluxograma de 

atendimento às vítimas de violência, noutras palavras, desconhecimento sobre as 

instituições responsáveis pelo atendimento das vítimas;  

e) Descrença na atuação do Conselho Tutelar, por parte dos profissionais 

(CARAVIERI, AVOGLIA, 2016); 

f) Por fim, a UNICEF (2017) apresenta resultado de pesquisa que evidencia o 

índice, em nível mundial, de cuidadores que acreditam que a punição física seja 

uma medida necessária para a disciplina e educação das crianças. Estes dados se 

referem a mais de um em cada quatro cuidadores, o que corresponde a 1,1 bilhão 

de pessoas responsáveis pelo desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. O 

que denota a naturalização de atos violentos, dificultando ainda mais a percepção 

da magnitude de seus agravos, como também da disposição em denunciá-los. 

 

 Os problemas decorrentes da subnotificação não se esgotam mediante o 

apresentado, contrariamente, encontram raízes no processo cultural, epistemológico, nas 

representações sociais. Nesse sentido, destacamos que embora os dados de violência 

intrafamiliar sejam alarmantes, a realidade de seu acometimento é muito maior, incorrendo ao 

erro de se criar uma falsa impressão sobre o fenômeno da violência intrafamiliar 

(HOHENDORFF, PATIAS, 2017). 
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2.3.4 A Partir da Notificação 

 

 Embora a subnotificação esteja presente, as informações de caráter 

epidemiológicos evidenciam que a maior incidência de maus tratos infanto-juvenil ocorre em 

âmbito familiar e é praticado por familiares e conhecidos das vítimas.  

 No que concerne à violência sexual, Brasil (2018) por meio do Boletim 

Epidemiológico correspondente ao período de 2011-2017, divulga a maior incidência desta 

modalidade de agressão em âmbito domiciliar, perpetrado contra crianças e adolescentes do 

sexo feminino. O agressor é predominantemente do sexo masculino e pessoa de vínculo 

próximo das vítimas. 

 O alto índice de ocorrência em âmbito familiar salienta a importância em se 

promover ações direcionadas às famílias que, em situação de violência, podem ter seus 

vínculos afetivos fragilizados. Em se tratando da violência intrafamiliar, o elo entre os 

membros deste grupo podem estar em extrema vulnerabilidade ou mesmo já terem se 

rompido. Já em situação de violência extrafamiliar, estes vínculos podem se desestabilizar 

mesmo que temporariamente. Esta vulnerabilidade pode ser reforçada pelo sofrimento 

decorrente do ato de violência.  

 De acordo com Santos, Costa, Silva (2011) consequências do acometimento do 

ato violento não recaem somente sobre a vítima, mas também nas pessoas que de alguma 

forma fazem parte do contexto no qual este ocorreu, as quais são definidas por “vítimas 

indiretas”. Destas, evidenciam-se as pessoas, que nesse contexto, possuam vínculos familiares 

com a vítima, o que por sua vez, destacam a importância deste grupo tanto na perpetuação do 

ato agressivo como também na prevenção ou minimização dos agravos decorrentes do 

mesmo.  

 As autoras realizaram um estudo que considerou a perspectiva da família 

mediante a violência sexual. Por meio deste foi possível constatar sentimentos e emoções 

vivenciados pelas mães, que se questionam em sua função materna e mesmo em seu papel de 

mulher. Também destacou as impressões referentes aos atendimentos recebidos em 

decorrência do evento, salientando o desconhecimento da família, referente à assistência 

profissional prestada ou mesmo às decisões concernentes à justiça. Igualmente a ausência de 

acolhimento por parte das instituições de atendimento, bem como a culpabilização da família 

em relação à situação de vulnerabilidade na qual se encontra. Por fim, a recorrência de 

encaminhamentos, ocasionando descrédito na resolutividade. No decorrer do processo de 

atendimento, evidenciou-se demanda por cursos e capacitações pelas famílias, o que indicaria 
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uma possibilidade de se inserir novas perspectivas para estas, contudo, sem obtenção de êxito.  

Segundo as autoras, na maioria das vezes as ações respondem ao provimento de benefícios 

básicos, e não havendo efetividade de políticas públicas, alguns profissionais assumem a 

assistência em caráter pessoal e solidário. O que, consequentemente acaba por reafirmar a 

relação de dependência e o ciclo de violência. Por fim, a presença de um sistema de 

atendimento17 que se configura por meio de ações desconexas, fragmentadas, repetitivas que 

colocam a família em situação de exposição recorrentes por meio intervenções 

multiprofissionais, que acabam por promover o esgotamento das possibilidades de resultado e 

perpetuando situações de exclusão.  

 Em conformidade com Santos, Costa, Silva (2011), as pessoas de relacionamento 

próximos das crianças e adolescentes, que passaram por situação de violência, também 

experienciam importante sentimento de sofrimento. O que demonstra que tal evento promove 

consequências que ultrapassam o fenômeno e alcançam outras pessoas direta ou indiretamente 

a ele ligadas. 

 Quando a agressão acontece em ambiente intrafamiliar, percebe-se a possível 

existência da fragilidade dos vínculos familiares, ou em algumas situações, sua própria 

ruptura. Já no que se refere ao âmbito extrafamiliar, consideramos que os laços familiares 

afetivos possam se desestabilizar, mesmo que temporariamente. Daí a importância de se 

propiciar um espaço para acolhida e escuta dos familiares ou pessoas que apresentam algum 

envolvimento com o contexto da violência. Aqui definimos como contexto rede de interação 

entre as pessoas que de alguma forma apresentam vinculação mediante o evento (pais, irmãos, 

família extensa, vizinhos, amigos, professores, etc.).  

 Nesse sentido, as ações direcionadas à promoção e ao atendimento de pessoas que 

passaram por situação de violência, em especial crianças e adolescentes, mais do que Políticas 

Públicas efetivas, exige dos profissionais uma perspectiva de atuação em rede, aliás proposta 

pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), afirmada pelo ECA (BRASIL, 1990), que por sua 

vez subsidiou diversas outras ações, como o estabelecimento do Sistema de Garantia de 

Direitos. 

 Dessa forma, ressaltamos a importância dos profissionais que compõem a Rede de 

Atendimento e Proteção Social conheçam sobre as modalidades e agravos da violência, sobre 

o sistema de notificação, sobre as especificidades características das crianças e adolescentes, 

sobre o processo de atuação integrada em perspectiva de rede. Contudo, consideramos que 

                                                 
17 Aqui considerado como constituído pelas políticas públicas de saúde, de assistência social, dos órgão de 

proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, etc. 
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tais conhecimentos podem não ser suficientes para que estes promovam ações de atendimento 

correntes com as propostas pelas políticas públicas de proteção e garantia de direitos ou ainda 

para que realizem ações de prevenção à violência. Tendo em vista que essas ações se 

encontram imbricadas à forma como estes profissionais irão se relacionar com o sistema 

familiar, em atendimento, ao se considerar sua prática em âmbito individual ou institucional.  

 Esta interação encontra-se intrinsecamente relacionada com as crenças e valores 

pessoais desse profissional, a teoria que norteia sua prática e, sobremaneira, a representação 

social sobre família, que circula no grupo responsável por desenvolver ações de promoção e 

proteção social. Neste sentido, propomos a discussão sobre a Rede de Atendimento e Proteção 

Social de crianças e adolescentes, a partir da explanação dos diversos setores das políticas 

públicas, que a compõem. Essa Rede, por sua vez, além de demandar importante conexão 

entre as instituições que a constitui, por meio de clareza de comunicação, da coerência e 

conectividade das ações, recebe fortes influências das representações sociais que circulam no 

grupo. No estudo em questão, nos limitaremos à representação social sobre famílias de 

crianças e adolescentes que passaram por situações de violência/maus tratos.  

 

 

2.4- Atenção em Rede como Recurso para o Enfrentamento da Violência 

 

 O enfrentamento ao fenômeno da violência, sobretudo a perpetrada contra 

crianças e adolescentes, dada a sua complexidade, exige ações multisetoriais. Isso está 

garantido por Lei, como previsto na Constituição Federal de 1988, na Lei nº 8.069/1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que serviu de base para regulamentar as Políticas 

Públicas de proteção social, práticas profissionais e comportamentos sociais no que se refere à 

proteção infanto-juvenil (GONÇALVES, FERREIRA, 2002; DESLANDES, CAMPOS, 

2011; CARAVIERI; AVOGLIA, 2016). Correspondente a estas legislações encontra-se o 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA18), mediante a 

Resolução nº113, de 19 de abril de 2006, dispõe sobre os preceitos norteadores do Sistema de 

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA). De acordo com Branco e 

                                                 
18 Órgão colegiado, instituído pelo ECA (1990), de caráter deliberativo e controle das ações voltadas para a 

proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, como também de articulação das Políticas Públicas de 

atendimento e proteção infanto-juvenil. Constitui-se de forma paritária por representantes do Poder Executivo, 

pelos órgãos executores da política social básica e representantes de entidades não governamentais que 

desenvolvem ações que visam garantir os direitos e promover o desenvolvimento deste público. Resolução nº 

121, de 20 de Dezembro de 2006. 
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Tomanik (2012) esta regulamentação tende a assegurar a coerência das ações dos órgãos 

pertencentes a este sistema e que assim se apresenta: 

 

Art. 1º O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente constitui-se 

na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade 

civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos 

de promoção, defesa e controle para efetivação dos direitos humanos da criança e do 

adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal (BRASIL, 2006). 

 Desse modo, segundo Deslandes e Campos (2015) o SGDCA sustenta-se em três 

eixos constitutivos: promoção, controle social e defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes, assim descrito: 

 

O eixo da promoção de direitos compreende as políticas sociais básicas destinadas à 

população infanto-juvenil e suas famílias. O eixo do controle social trata da 

participação da sociedade na formulação e acompanhamento das políticas voltadas 

para a criança e o adolescente, por meio da ação de organizações da sociedade civil 

ou por meio das instâncias formais de participação estabelecidas na lei, que são os 

Conselhos dos Direitos. E, por fim, o eixo da defesa dos direitos, que consiste em 

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente por meio de 

intervenções onde e quando houver ameaça ou violação desses direitos 

(DESLANDES, CAMPOS, 2014, p.2174-2175). 

 

 Em conformidade com Minayo (2005, p.59) “o enfrentamento da violência contra 

a criança só pode ser feito se a sociedade reunir múltiplos esforços, congregando setores e 

criando redes de atenção, principalmente, em âmbito local.” Esse agrupamento institucional 

por sua vez, se configura pelo encadeamento de ideias e ações voltadas para um objetivo 

comum (assegurar a proteção integral das crianças e adolescentes) (CFP, 2009; 

DESLANDES, CAMPOS, 2011; CARAVIERI; AVOGLIA, 2016).   

 Neste seguimento, o SGDCA agrega instituições de diversas áreas, como: da área 

de educação, da saúde, da Política de Assistência Social, dos Conselhos Municipais dos 

Direitos, do Conselho Tutelar, dos órgãos da Segurança e Defensoria Pública e da sociedade 

civil organizada. Desta forma, o Sistema se apresenta como um recurso favorável ao 

atendimento integral da criança e do adolescente, por meio da “conectividade e efetividade 

das ações desenvolvidas por cada instância, respeitando-se sua identidade, competência e 

metodologia de trabalho[...]” (SANTOS, COSTA, SIVLA, 2011, p.78). 

 As práticas realizadas pelo SGDCA, em virtude da política de descentralização, 

são de reponsabilidade do município, contudo, não excluem a participação de outros entes 

federados (União e Estado-membro) e da sociedade civil organizada. No que se refere à 

União, Estado-membro e Municípios, as condutas se desenvolvem de forma hierarquizada. 

Neste sentido, o município presta atendimento ao público de forma direta, o Estado por sua 
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vez, assume a função de atendimento direto, quando extrapola às competências municipais e 

também executa as normas federais, adaptando-as às realidades de sua região (CARAVIELE, 

AVOGLIA, 2016).  

 O estabelecimento de um fluxograma para o atendimento às vítimas de violência, 

é uma das importantes ações a serem desenvolvidas pelo SGDCA, visto que a sua legitimação 

irá nortear as intervenções da rede de atendimento de forma coerente, oferecendo segurança 

para as vítimas, familiares e profissionais. Esta configuração de rede, é evidenciada por 

Hanherdorff e Pattias (2017) como se apresenta na Figura 2, caracterizando dois subgrupos de 

Rede, o primeiro com a incumbência de proteger tanto a pessoa que foi vitimada, quanto 

propor ações de proteção contra a ocorrência de agressão. O outro, possui a atribuição de 

atender pessoas e seus familiares que vivenciaram situações de violência física, psicológica e 

social. Não obstante, este segundo grupo também deve realizar ações de proteção, o que 

indica a necessidade de parceria entre os equipamentos que compõem este Sistema ou este 

Rede.  Assim sendo, a separação entre estes dois grupos ou subsistemas é apenas para 

compreender suas ações posto que, nas atividades de rotina, todos atendem e protegem, de 

acordo com suas especificidades. 
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Figura 2- Fluxograma simplificado das redes de proteção e de atendimento aos casos de 

violência sexual contra crianças e adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      Fonte: Honhendorff e Pattias (2017, p.12); SMS/Diamantina (2016). 

       (Adaptado pela autora) 

 

 Este fluxograma revela a interligação entre as ações desenvolvidas pelas 

instituições pertencentes ao SGDA. Não há como separar ações de atendimento e ações de 

proteção. Por este motivo, é necessário que tanto as instituições que desenvolvem ações de 

atendimento de saúde às vítimas, quanto as que desenvolvem atendimentos psicossociais, 

educacionais e mesmo as que buscam garantia de direitos, estejam conscientes no que se 

refere à acolhida das vítimas, familiares e sobre os encaminhamentos.  As intervenções que 

cada setor executa subsidiam-se mutuamente e organizam-se por meio das regulamentações 

hierárquicas estabelecidas em âmbito federal e estadual, e municipal. O que aponta para a 

imprescindível sistematização nos municípios no que se refere ao funcionamento e articulação 

destes setores, tendo em vista ser neste âmbito que as demandas de atenção surgem de forma 

primária.  

Consideramos extremamente importante que cada instituição desenvolva 

discussões e conhecimento sobre o acolhimento, orientações e encaminhamentos das vítimas 
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e seus familiares, tendo em vista que não há como definir a porta de entrada para o primeiro 

atendimento ou acolhimento destas vítimas. Uma vez que a revelação pode ocorrer na escola, 

em uma Organização da Sociedade Civil (OSC), na Unidade Básica de Saúde (UBS), na 

Polícia Militar ou Guarda Municipal, enfim, em quaisquer outras instituições. 

 Com o intuito de cumprir com esta organização do funcionamento institucional o 

município de Diamantina elaborou um fluxo de atendimento às vítimas de violência sexual, 

(ANEXO A). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Diamantina, este 

fluxograma foi elaborado em conjunto com profissionais das áreas de saúde, segurança 

pública, Assistência Social, em conformidade com a estratégia da Subsecretaria de Vigilância 

e Proteção à Saúde (SubVPS/SES-MG). O objetivo principal desta ação é o enfrentamento 

das violências e acidentes, por meio da implementação do Programa de Fortalecimento da 

Vigilância em Saúde (ProFVS), implantado pelos profissionais de saúde da SES/MG, dos 

níveis central, regional, e dos municípios (SMS/DIAMANTINA, 2016). 

 É fundamental na implementação das políticas públicas que cada município 

organize sua Rede de Atendimento e proteção, de acordo com sua realidade, contudo, é 

necessário que os integrantes desta rede conheçam seus parceiros e a função exercida por cada 

equipamento, bem como a realidade social na região onde atuam. Isso favorece a 

comunicação e a elaboração de ações coerentes e em conjunto. Todavia, destacamos o 

atravessamento das representações sociais que circulam no grupo como um fator que pode se 

tornar dificultador dessas ações, tendo em vista a força que estas exercem na prática social 

dos indivíduos. 

 Não obstante, neste momento focaremos na busca de compreensão dos serviços 

que compõem o SGDCA, realizaremos uma explanação sobre suas funções e organizações na 

constituição dos sistemas de proteção e atendimento às crianças que sofreram violência. 

 

2.4.1 Rede de Atendimento e Proteção 

 

 Uma rede configura-se pela articulação de ações realizadas por pessoas e 

instituições que possuam um objetivo comum na busca de solução para alguma demanda, tal 

como o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento da violência. (FERNANDES, 

CASTRO, MARON, 2013; BRASIL, 2014; DESLANDES, CAMPOS, 2014). Pode ser 

apreendida pelas Políticas Públicas, como a de Saúde, de Assistência Social, de Segurança e 

Justiça, de Ensino.  Cada uma destas se constitui pela junção de diferentes instituições que 

prestam serviços à população (BRASIL, 2014).  
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 Segundo Vasconcellos (2010, p.123) “O conceito de rede tem sido amplamente 

usado, geralmente se referindo a uma unidade composta, cujo os elementos estão 

interligados”. Da mesma maneira é possível compreender o sistema, uma vez que a 

característica principal que o determina reside nas relações e interações nele estabelecidas. 

Rovere (1999) refuta essa equivalência, devido a presença de uma hierarquia e 

homogeneidade no desenvolvimento do conceito de sistema, em contraposição, afirma que 

rede deve ser organizada de forma não hierarquizada e heterogênea. Este nível de organização 

das relações presente na noção de sistema é demonstrado por Esteves de Vasconcellos (2006), 

como se segue: 

 

Trata-se então de uma organização hierarquizada também chamada de ordem 

estratificada. A realidade como um todo se caracterizaria por essa estrutura 

hierárquica, constituída pela superposição de níveis de sistemas: sistemas de um 

nível se combinam para formar ordens mais altas na hierarquia. Cada um desses 

níveis, constituindo-se como um todo, é irredutível a seus níveis inferiores, e é isso 

que impede que sejam estudados por métodos analíticos (VASCONCELLOS, 2006, 

p.205). 

 

 Embora apresente a característica de hierarquia e unidade, a proposta da Teoria 

Geral dos Sistemas, de Bertalanffy (1989)19, destacou a relação de interdependência entre as 

partes de um determinado sistema de menor complexidade interligado a um outro de maior 

complexidade, este, a outro ainda mais complexo, e assim sucessivamente. Para 

compreendermos este nível lógico de pensamento, precisamos considerar um sistema como 

foco de observação. A título de evento, uma família e a partir de então ampliar o nosso foco 

para as relações que este grupo estabelece, como, as desenvolvidas como Igreja, Escola. Ou 

ainda, reduzir ainda mais este sistema aos indivíduos que o compõem, considerando a 

interdependência entre estas interações. Segundo Esteves de Vasconcellos (2006), a 

correlação estabelecida entre os sistemas de maiores ou menores abrangências, indica uma 

complexidade relacional e, consequentemente, demonstra a interação entre os divergentes, 

que não condiz com a noção de homogeneidade, distinguida por Rovere (1999). Neste 

sentido, a “Teoria Geral dos Sistemas”: 

 

Pretende-se um esquema claro e consistente de conceitos, uma teoria unitária em 

torno dos conceitos de sistemas e de organização, representando um esforço para 

                                                 
19 “Teoria Geral dos Sistemas” foi elaborada pelo biólogo Ludwing Von Bertalanffy, segundo o autor, os seres 

vivos são ordens hierárquicas de sistemas abertos, que continuamente recebem matérias em suas relações com o 

meio externo.  Esta teoria foi primeiramente desenvolvida em 1925 e ganhou ampla aceitação a partir de 1968, 

com o advento da cibernética (BERTALLANFY, 1989, p.30-34). 
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uma síntese do conhecimento, porém uma síntese que não elimine as diferenças. 

(VASCONCELLOS, 2010, p.196). 

 

 Todavia, em alusão a Vasconcellos (2010), a compreensão referente à semelhança 

entre os conceitos de rede e de sistema, podem ser assentadas no posicionamento teórico de 

Maturana (2014). Este autor considera a realidade como uma construção de quem a define, 

“Tudo que é dito é dito por um observador a outro observador que pode ser ele mesma ou ela 

mesma” (MATURANA, 2014, p.36). Isto é, qualquer explicação sobre determinado objeto ou 

fenômeno, apresenta a percepção particular do sujeito que a define. Nesta lógica, não existe 

sistemas hierarquizados, independente de quem assim os designa. Isto é, a distinção de um 

suprassistema (sistema de maior abrangência de relações quando comparado com o sistema 

em referência); de um sistema (referência) e de um subsistema (sistema de menor abrangência 

de relações quando comparado com o sistema em referência), é dada por alguém, logo, não se 

encontra objetivada nas relações que compõem tais sistemas. Posto isto, assumimos a 

perspectiva de equivalência entre os conceitos de rede e de sistemas e ressaltamos que a 

característica principal que os define é a interação/relação que estes estabelecem, entre si, ou 

externamente. 

 Esta linha de pensamento possibilita não reificar a noção que cada rede ou sistema 

venha a apresentar mediante determinada demanda social. Por exemplo, a Política de Proteção 

à criança e ao adolescente organizada em uma rede de atendimento, predetermina as ações 

que serão desenvolvidas pelas instituições que a integram. Não obstante, a singularidade de 

cada evento pode mobilizar equipamentos e estratégias diferentes desta Rede, o que 

corresponde à distinção de um subsistema diferenciado, portanto, com interações singulares 

diante de cada demanda apresentada. Esta perspectiva é evidenciada por (AUN, 2007) ao 

desenvolver a Metodologia de Atendimento Sistêmico (MAS), por meio da qual atende-se a 

sistemas que se constituem a partir do problema a ser tratado: 

 

[...] e não a partir de sistemas definidos a priori, ou de sistemas reificados. Defino o 

sistema de atendimento como um “sistema determinado pelo problema” SDP20- que 

ultrapassa os limites dos sistemas tradicionalmente definidos como família, casal, 

escola, trabalho e outros “sistemas amplos” (AUN, 2007, p.141). 

 

                                                 
20 SDP é um conceito que define o sistema que se constitui a partir de sujeitos comprometidos e ativamente 

envolvidos, por meio de uma interação linguística, na busca de solução de um problema. Este, por sua vez, surge 

na linguagem, ou seja, a partir da inquietação de que algo não esta acontecendo como deveria. Sendo assim, a 

situação problema se esvai, quando sua distinção se dissolve a partir das conversações que acontecem em um 

contexto de aceitação e respeito, onde todos têm o direto de falar e ser ouvido. Este conceito foi desenvolvido 

por Goolishian e Winderman (1988) citado por Aun (2007). 
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 A despeito do desacordo referente à diferenciação entre os conceitos de sistema e 

rede, ratificamos Rovere (1999) em dois aspectos de suas considerações: o primeiro, concerne 

à organização da rede que se estabelece de forma horizontal, pautada na autonomia e respeito 

aos participantes. E o segundo, se refere à definição de rede intrinsecamente ligado ao 

conceito de vínculo, caracterizado por relações de solidariedade, ultrapassando as 

determinações burocráticas institucionais: 

 

A partir de esta configuración tendríamos que pasar a un segundo análisis, redes no 

es simplemente referencia y contrarreferencia, la idea de que soplando por un tubo 

mando algo que otro recibe y me devuelve sería empobrecer las potencialidades del 

concepto de redes. A partir del momento en que la gente entra en red, entra en 

vínculos solidarios, lo que la gente va a evaluar para decir que estos servicios en 

realidad son una red, es si hay comportamiento solidario (ROVERE, 1999, p.23). 

 

 A distinção da natureza deste vínculo de solidariedade como modelo de interação 

em rede, interfere em todo o processo de atendimento, necessitando uma mudança 

paradigmática, haja vista o inevitável estabelecimento de relações horizontais entre pessoas e 

instituições, que se articulam em prol da solução de um problema comum a todos. 

Compreendemos sob esta ótica, que a natureza do vínculo a ser estabelecido nas articulações 

em rede irão incidir na proposta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Este, por sua vez, 

em concordância com Jesus e Moreira, (2015, p.13) dispõe “sobre uma série de políticas 

públicas de garantia de direitos e de proteção à infância, que são interdisciplinares e deverão 

atuar de forma articulada e em rede, descentralizadamente.”  

 Assim como a proposta estabelecida pela Constituição/88, o ECA (BRASIL, 

1990) pauta-se na concepção de uma sociedade autônoma e auto organizada, esta ótica é 

contraditória ao modelo de organização das Políticas Públicas ofertadas. A organização das 

políticas e serviços amoldam-se pela estrutura triangular, em relações concêntricas, nas quais 

uma instituição, geralmente a que se encontra no topo da pirâmide, ocupa o lugar central das 

decisões a serem tomada. Mais ao meio da pirâmide encontram-se as pessoas, geralmente os 

profissionais, que irão executar as ações propostas, por fim, na base, as pessoas que irão 

receber as ações. Desta forma, é extremamente necessário o desmantelamento desta pirâmide 

e a construção de relações mais horizontais, especialmente, no que se refere à proteção de 

crianças e adolescentes. (ROVERE, 1999; AUN, 2007; SANTOS, COSTA, SILVA, 2011). 

 Posto isto, compreendemos que a atuação em rede exige mudança paradigmática 

e, consequentemente, deparamo-nos com as crenças e valores que norteiam as práticas sociais, 

independente das regras de funcionamento institucional. Tais princípios estabelecem as 
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representações sociais que, de acordo com Moscovici (2015) apresenta uma função prescritiva 

no comportamento dos sujeitos. Segundo Pereira e Guareschi (2017, p.2) a Teoria das 

Representações Sociais nos permite perceber o “quanto, para além da formação teórica e 

acadêmica, as posturas éticas e políticas – ou as representações sociais compartilhadas pelos 

profissionais – acabam sendo decisivas na condução das políticas públicas.”  

 A partir do exposto, apresentaremos a Rede de Atendimento e Proteção, 

explanando sobre seus componentes. Partimos do pressuposto de que esta Rede funciona 

como um suprassistema, ou Rede de Redes, visto que é constituída por Políticas Públicas que 

organizam serviços, programas, projetos, bem como estabelece instituições para a execução 

destas ações. Destacamos que a Rede de Atendimento e Proteção será denominada neste texto 

como Sistema e as Políticas Públicas, juntamente com seus serviços, programas e projetos que 

as compõem, serão denominadas de subsistemas. Todavia, reconhecemos a complexidade, 

característica de cada subsistema e, consequentemente, a que constitui a Rede de Atendimento 

e Proteção, tendo em vista o heterogêneo encadeamento institucional e de indivíduos que a 

define. Consideramos necessário ressaltar que as descrições apresentadas partem da nossa 

distinção, ou seja, da nossa construção, não condizendo com uma realidade reificada, 

responsável por uma definição objetiva desta rede. Assim sendo, Figura 2, presente na página 

68, apresenta-se como um parâmetro para delinearmos a organização em rede disposta a 

seguir. 

 

2.4.1 Subsistema da Rede de Atendimento e Proteção: Saúde 

 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil responde à determinação 

constitucional, que em seu Art. 6º, integra a saúde como um direito social fundamental, assim 

como “a educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança 

previdenciária, a proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados.” Dada 

sua importância, a saúde recebe um tratamento específico, no Capítulo da Seguridade Social, 

na Seção II, nos Artigos de 196 ao 199. Desta forma o Estado apresenta obrigatoriedade de 

desenvolver Políticas Públicas favoráveis à oferta, proteção e recuperação da saúde de todos 

os cidadãos, que devem ter acesso aos Serviços prestados de forma universal e igualitária. 

Destacamos o Artigo 198, tendo em vista que sua redação explicita que as ações de saúde 

sejam desenvolvidas de forma integral, isto é, por meio da participação de todos os setores 

sociais e percebendo os sujeitos em sua totalidade. 
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Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. (BRASIL, 1988) 

 

 Desta forma, compreendemos que a organização em rede sedimenta as ações em 

saúde. O SUS ordena-se em uma estrutura de relação hierarquizada ao nível de atendimento 

primário, secundário e terciário, por meio da complexidade da demanda e serviços ofertados. 

Contudo, Mendes (2011) caracteriza esta disposição como fundamentação de ações que 

fragmentam a atenção em saúde, como disposto a seguir: 

, 

[...] O sistema público brasileiro de atenção à saúde organiza-se, segundo suas 

normativas, em atenção básica, atenção de média e de alta complexidades. Tal visão 

apresenta sérios problemas teóricos operacionais. Ela fundamenta-se num conceito 

de complexidade equivocado, ao estabelecer que a atenção primária à saúde é menos 

complexa do que a atenção dos níveis secundário e terciário. Esse conceito 

distorcido de complexidade leva, consciente ou inconscientemente, a uma 

banalização da atenção primária à saúde e a uma sobrevalorização, seja material, 

seja simbólica, das práticas que exigem maior densidade tecnológica e que são 

exercitadas nos níveis secundário e terciário de atenção à saúde (MENDES, 2011, 

p.50-51). 

 

 O autor caracteriza esta forma de organização de atenção em saúde como 

fragmentada e a contrapõe a uma outra modalidade de atendimento, a Rede de Atenção em 

Saúde (RAS). Esta apresenta-se como um movimento universal, que teve início nos Estados 

Unidos da América na década de 90, disseminando-se pela Europa a partir de então. Este 

movimento de transformação do modelo de atendimento de saúde por sua vez, “está 

sustentado por evidências de que estas redes constituem uma saída para a crise contemporânea 

dos sistemas de atenção em saúde.” (MENDES, 2011, p.69) 

 As RAS definem-se por um modelo de atenção em saúde que integra os seus 

usuários, valorizando tanto suas capacidades de autonomia e gestão de sua saúde, quanto a 

participação social ativa dos usuários dos serviços por meio dos Conselhos de Saúde. Outra 

característica desta rede é a promoção de ações tendo-se em conta as condições/demandas do 

território campo de sua atuação, valorizando a relação de horizontalidade e práticas 

desenvolvidas por equipes multiprofissionais (MENDES, 2011). 

 Esta perspectiva de rede coincide com as exigências de intervenções de prevenção 

e enfrentamento de situações de violência. 
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A violência, como um dos graves problemas de saúde, exige um trabalho em rede, 

de forma articulada, baseado na solidariedade e na cooperação entre organizações 

que, por meio da articulação política, negociam e partilham recursos de acordo com 

os interesses e necessidades. A construção de redes pressupõe que as decisões sejam 

adotadas de forma horizontal nos princípios de igualdade, democracia, cooperação e 

solidariedade (BRASIL, 2014, p. 77). 

 

Estas redes se organizam de forma intrassetorial e intersetorial, conforme demostrado a 

seguir: 

 

Rede intrassetorial dos Subsistema Saúde: 

 

 A primeira organização configura-se pelos procedimentos dos serviços de saúde 

em conformidade com os diferentes níveis de atenção. Ratificamos Mendes (2011) ao afirmar 

a complexidade das ações da Atenção Primária em Saúde (APS) conjuntamente às 

intervenções desenvolvidas pelo nível secundário e terciário. 

 A APS é desenvolvida na localidade dos sujeitos, dessa forma, configura-se porta 

de entrada aos serviços de saúde, “promovendo o registro da clientela, da coordenação do 

cuidado, do vínculo e da continuidade da atenção, da integralidade, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social.” (BRASIL, 2014). É representada pelas 

Unidades Básicas de Saúde e possui vários programas, como a Estratégia Saúde da Família 

(ESF), equipe multiprofissional responsável pela atenção básica. Outro programa de 

importante destaque é o Programa Saúde na Escola (PSE) que se caracteriza enquanto uma 

política intersetorial de pactuação entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação 

com os Ministérios da Saúde e Educação. Este Programa apresenta como objetivo a 

articulação das ações de saúde e educação, o que indica um importante potencial de ações 

conjuntas, ou seja, de formação de rede. 

 As práticas desenvolvidas pelo ESF e pelo PSE, caracterizam-se pelo contato 

diário com as famílias e comunidades, bem como as instituições escolares em âmbito de seu 

território de atuação. Por este motivo, tornam-se imprescindíveis no processo de percepção 

dos sinais e sintomas de violência, principalmente, no que se refere às crianças e adolescentes 

(BRASIL, 2014). 

 Já os serviços de atenção especializada de urgência e emergência, que 

correspondem aos níveis secundários, tais como: Hospital, Maternidade, Unidade de Urgência 

e Emergência e os Centros de Aconselhamento e Testagem (CTA) algumas vezes 
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configuram-se como porta de entrada para pessoas que sofreram violência. Nestes casos, 

devem seguir o fluxo de atendimento e notificações estabelecidos pelo seu território. De 

maneira análoga deve proceder os serviços de grau terciário, que se referem aos atendimentos 

de grande porte, e que respondem às demandas que exigem tecnologia e aparato que 

ultrapassam aqueles oferecidos pelos equipamentos considerados secundários (BRASIL, 

2014). 

 No que concerne ao sistema de saúde, o acompanhamento das famílias e das 

crianças e adolescentes que vivenciam situação de violência, conta também com atendimento 

psicossocial ofertado pelos serviços de saúde mental21, considerando os diversos fatores 

psicossociais que contribuem para o acometimento deste fenômeno social ou que dele 

decorrem. Segundo Brasil (2014, p. 81): 

 

Sabemos que muitos fatores psicossociais estão presentes e compõem os diferentes 

tipos de violência, seja pelo uso abusivo de álcool e outras drogas, seja pela presença 

de algum tipo de transtorno mental, como a depressão (que pode ocasionar situações 

de negligência e abandono), seja pelos contextos de vulnerabilidade a que os grupos 

familiares estão submetidos. Nesse aspecto, é possível que a atenção à saúde mental 

deva se dar não somente às pessoas que sofreram algum tipo de violência, mas 

também aos seus agressores. 

 

 Somam-se às estruturas de atendimento de saúde apresentadas, os serviços 

estratégicos de apoio à gestão, a saber:  

a) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), que tem como objetivo 

ampliar as ações de saúde, aumentar a resolutividade e abrangência dos serviços 

de saúde. Esta equipe é constituída por profissionais de áreas diversas e possui 

um papel matricial às Equipes do ESF, por meio de apoio técnico e garantia de 

suporte clínico, sanitário e pedagógico aos seus profissionais (BRASIL, 2014; 

SILVA, 2017);  

b) Núcleo de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde regulamentado pela 

Portaria nº 936 de 3 de maio de 2004 que “dispõe/ sobre a estruturação da Rede 

Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde e a Implantação e 

Implementação de Núcleos de Prevenção à violência em Estados e Municípios.” 

(BRASIL, 2014). 

 

                                                 
21 Estes serviços compõem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que “Institui a Rede de Atenção Psicossocial 

para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).” (BRASIL, 2011) 
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Rede Intersetorial dos Subsistema Saúde: 

 

 É constituída por instituições diversas vinculadas às diferentes Políticas Públicas, 

caso das OSCs (Organizações da Sociedade Civil), localizadas no território e que prestam 

serviços voltados para criança, adolescente e/ou para suas famílias, como descrito por Brasil 

(2014, p.84): 

 

No espaço do território o Sistema Único de Saúde (SUS) dialoga com os sistemas de 

proteção social, justiça e direitos humanos, segurança pública, entre outras políticas, 

a fim de planejarem, conjuntamente, as ações que melhor atendem as necessidades 

desse público.  

 

 Compreendemos a amplitude da Política Pública de Saúde e a importância de cada 

nível de atendimento no cuidado às vítimas e responsabilidade no que ser refere à prevenção 

de eventos violentos. Desses setores, devido ao exercício de sua função ocorrer mais próximo 

à comunidade, o que favorece a prevenção e detecção de sinais e sintomas e outros, alguns 

estão aptos a lidarem com as sequelas deste evento. Contudo, todas as instituições podem e 

devem promover o enfrentamento das situações de violência, uma vez que a responsabilidade 

social se constitui parte integrante da ética e prática profissional.  

 

2.4.2- Subsistema da Rede de Atendimento e Proteção: Segurança e Justiça 

 

Conselho Tutelar (CT): 

 

 O CT foi instituído pela Lei de nº 8.069 de 13 de julho de 1990, ECA, inscrito em 

seu Artigo 131 como um “órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente[...].” Este 

serviço é realizado por representantes escolhidos pela sociedade, com mandato de 4 anos e 

possibilidade de mais uma recondução, mediante novo processo de eleição.  

 O seu papel é central na rede protetiva, uma vez que qualquer outra instituição que 

receba a demanda de atendimento de situação de violência sofrida por criança e adolescente, 

obrigatoriamente deverá encaminhá-la ao CT. Por conseguinte, a sua função não está inserida 

no domínio da punição e sim, do resguardo integral dos direitos de seu público alvo. Para 

tanto, o Conselheiro Tutelar necessita possuir boa capacidade de comunicação e articulação, 
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tanto no que concerne aos serviços, quanto em relação aos familiares e comunidade das 

crianças e adolescentes atendidos (DESLANDES, CAMPOS, 2017). 

 

Delegacias: 

 

 Outros serviços que compõem este subsistema, igualmente previstos pelo ECA, 

são as delegacias e varas judiciais especializadas. A esse respeito assim dispõe o artigo 145 do 

ECA (1990): 

 

Artigo 145: Os estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e 

exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua 

proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor 

sobre o atendimento, inclusive em plantões. 

 

 De acordo com Brasil (2014, p.85) “alguns estados possuem delegacias 

especializadas para apurar crimes contra crianças e adolescentes, bem como Varas da Infância 

e da Juventude que atuam na proteção e defesa dos direitos de crianças, adolescentes e suas 

famílias.” 

 

Segurança Pública: 

 

 A Constituição Federal de 1988 determina por meio de seu artigo 144 que a 

Segurança Pública é “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Nesse sentido, 

estabelece cinco forças policias: 

a)  Polícia Federal;  

b) Polícia Rodoviária Federal;  

c) Polícia Ferroviária Federal;  

d) Polícias civis; 

e) Polícias Militares e Corpo de Bombeiros.  

 As três primeiras forças policias são subordinadas ao Governo Federal e as duas 

últimas aos Estados. 

 Alguns municípios contam com a Guarda Municipal (GM), que se apresenta como 

uma instituição complementar à Segurança Pública. Esta instituição possui poder de polícia 

delegado pelo município que a instituiu, por meio de leis complementares. As suas funções 
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principais destinam-se aos serviços comunitários de segurança urbana, por meio do apoio às 

atividades policiais, quando solicitada, da guarda e proteção do patrimônio público. 

 

Ministério Público (MPMG): 

 

 O MPMG segundo O Artigo 127 da Constituição/88, é “uma instituição 

permanente, essencial à função do Estado, incumbindo-lhe à defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses, sociais e individuais disponíveis.” De acordo com a Lei 

Orgânica de n° 8.625, de 12 de Fevereiro de 1993, que dispõe sobre as normas gerais para a 

organização do MP e lhe confere outras providências, esta instituição possui autonomia 

funcional, administrativa e financeira, atua com o objetivo de fiscalizar e garantir o 

cumprimento das Leis. Em sua organização, possui como órgãos de execução,  

a)  o Procurador Geral-Geral de Justiça;  

b) o Conselho Superior do Ministério Público;  

c) os Procuradores de Justiça;  

d) os Promotores de Justiça. 

 Dentre as diversas atribuições do MP destacamos a de zelar pelos direitos das 

crianças e dos adolescentes de forma integralizada, visando o combate ao trabalho infantil, 

enfrentamento da violência, acompanhamento dos órgãos que prestam serviços a este público. 

Em conformidade com o MPMG, o MP conta com o Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça das Crianças e dos Adolescentes (CAODCA), segundo site desta 

instituição que se constitui como um: 

 

[...] órgão auxiliar da atividade funcional do Ministério Público, que tem por função 

precípua prestar todo o apoio necessário à atuação das Promotorias de Justiça na 

defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Juntamente com o CAODCA, atuam 

as Coordenadorias Regionais das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e 

dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes - CREDCAs, que multiplicam as ações 

do CAODCA em diversas regiões do Estado. Atualmente, as CREDCAs estão 

implantadas e atendem as seguintes regiões: Vales do Jequitinhonha e Mucuri22, 

Vale do Rio Doce, Norte de Minas, Alto Paranaíba/Noroeste e Triângulo Mineiro. 

 

 Ademais, às instituições mencionadas, ao Sistema de Segurança e Justiça, 

encontram-se integrados o Sistema Judiciário e o Instituto Médico Legal (IML). Brasil 

                                                 
22 Grifo nosso. 
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(2014), define este subsistema de Segurança e de Justiça como Sistema Único de Segurança 

Pública (Susp) que foi criado para:  

 

[...] articular as ações federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal na área da 

segurança pública e da justiça criminal, de forma a integrá-los na prática, sem 

interferir na autonomia dos órgãos de segurança no âmbito local. Os estados podem 

participar do Susp por meio da assinatura de um protocolo de intenções entre 

governo do Estado e Ministério da Justiça. (BRASIL, 2014, p.86). 

 

2.4.3 Subsistema da Rede de Atendimento e Proteção: Ensino 

 

 Brasil (2014) define o Sistema de Ensino como o composto pela rede de educação 

federal, estadual, municipal, de domínio público e privado, envolvendo desde a Educação 

Infantil (creches e pré-escolas), Ensino Fundamental, Médio e Superior.  

 Este subsistema da Rede de Atendimento e Proteção caracteriza-se por ser 

indispensável para a garantia de direitos e para o desenvolvimento das crianças e 

adolescentes. O seu papel de formar cidadãos, conhecedores de seus direitos e deveres, 

ultrapassa sua função principal de escolarizar. Vega e Paludo (2015) realizaram uma pesquisa 

com adolescentes em situação de exploração sexual com o objetivo de investigar a percepção 

das mesmas sobre a violação, o conhecimento referente ao acesso e avaliação da rede de 

proteção existente. As autoras constaram que as adolescentes entrevistadas percebem a escola 

como um espaço de desenvolvimento e qualificação profissional, neste sentido, pode “ocupar 

um lugar fundamental na vida das vítimas, mas para isso precisa ser ativa na proteção” 

(VEGA, PALUDO, 2015). 

 O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio de sua Secretaria de Estado de 

Educação (SEE/MG), no ano de 2015 desenvolveu um conjunto de ações com o objetivo de 

não somente oferecer uma educação de qualidade, como também tornar a Escola um espaço 

de convivência democrática, plural, de respeito às diversidades. Estas realizações representam 

o Programa de Convivência Democrática que tem como propósito: 

 

[...] a promoção, defesa e garantia de Direitos Humanos, o reconhecimento e a 

valorização das diferenças e das diversidades no ambiente escolar. Além disso, 

pretende articular projetos e estratégias educativas para promover e defender 

direitos, compreender e enfrentar as violências no ambiente escolar, incentivar a 

participação política da comunidade escolar e fortalecer a política de educação 

integral nos territórios onde as escolas estão inseridas (SEE/MG, 2015, p.7). 

 

 Este Programa elucida o interesse da Política Pública de Educação em realizar um 

enfrentamento à violência, por meio de ações integralizadas, embasadas em três princípios 
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norteadores: intersetorialidade, territorialidade e centralidade dos sujeitos. A intersetorialidade 

corresponde à conexão com outros serviços- comércios, indústria, ONGS- constituindo uma 

rede local. No que concerne à territorialidade, esta consiste no respeito e manutenção das 

ações no território do sujeito atendido, valorizando e fortalecendo o sentimento de pertença. 

 

Além disso, e partindo da perspectiva da intersetorialidade, pensar o território nos 

permite identificar suas potencialidades e incluí-lo como espaços educativos, de 

modo a que a escola compartilhe o processo educacional com demais grupos e 

instituições (SEE/MG, 2015, p.17). 

 

 Assim como os princípios anteriores encontram-se imbricados uns aos outros, a 

centralidade dos sujeitos ocorre de igual maneira, posto que se constitui pela perspectiva do 

sujeito enquanto autônomo no seu processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, a valorização 

da coletividade, do sentimento de identidade e pertença, da responsabilidade social, torna-se 

fundamentais neste transcurso. 

 Segundo a SEE/MG (2015), três eixos de atuação articulam projetos e estratégias 

necessários à obtenção dos resultados propostos pelo Programa de Convivência Democrática, 

como se observa na Figura 3. 

 

Figura 3- Eixos do Programa de Convivência Democrática 

   Fonte: SEE/MG (2017, p.19) 

 

 

 

 

 

Eixo 3- Formação 

Continuada 

 

. Educação em Direitos 

Humanos e Cidadania 
. Gênero e Mediação de 

Conflitos no Ambiente 

Escolar 

. Prevenção à Violência na 
Escola 

. Relações Étnico Raciais 

na Escola 

 

Eixo 1- Gestão 

Democrática e 

Participação Social 

. Redes Locais de Grupos e 

Instituições 
. Colegiados Escolares 

. Grêmios Estudantis 

. Conselhos de Classe 

 

 

 

Eixo 2 - Ações Educativas  

 . Sistema on-line de registro de 

situações de violência  
 

. Guias participativos e 

orientações em caso de violência  

 
. Monitoramento da Frequência 

Escolar 
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 Dentre as várias ações do sistema de ensino em prol do enfrentamento da 

violência, destacamos este programa, por identificarmos em seu objetivo a busca por uma 

convivência democrática, condição essencial para formação de relações fundamentadas no 

respeito. Caso este padrão interacional se transforme em um modelo hegemônico na 

comunidade escolar, é possível o conhecimento maior dos direitos por parte de seus 

integrantes, bem como a redução da incidência de relacionamentos abusivos, 

consequentemente agressivos. Assim como pontua Maturana (2008, p.16): “[...] não se deve 

ensinar valores, é preciso vivê-los a partir do viver na biologia do amor. Não se deve ensinar a 

cooperação, é preciso vive-la desde o respeito por si mesmo, que surge no conviver no 

respeito mútuo.”23 

 

Subsistema da Rede de Atendimento e Proteção: Assistência Social: 

 

 A assistência social, assim como saúde e educação é considerada pela 

Constituição Federal 1988 como um direito social fundamental, ratificada pela Lei Orgânica 

de Assistência Social (LOAS) de nº 8.742 de 7 de 1993 que possui como objetivos 

assinalados em seu Artigo 2º, “a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 

e à velhice.”  

 Esta Lei sedimentou a implantação, no ano de 2005, da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), que teve sua aprovação por meio de mobilização e participação 

social em 2004.  

 

A PNAS/2004 reorganiza projetos, programas, serviços e benefícios de assistência 

social, consolidando no país, o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com 

estrutura descentralizada, participativa e articulada com as políticas públicas 

setoriais. Nesse sentido, demarca as particularidades e especificidades, campo de 

ação, objetivos, usuários e formas de operacionalização da Assistência Social, como 

política pública de proteção social (BRASIL, 2011, p.13). 

 

 Com base na PNAS foi aprovada em 2005 a Norma de Operacionalização Básica 

(NOB/SUAS) que teve sua redação alterada no ano de 2012. A NOB/SUAS se caracteriza por 

disciplinar: 

 

                                                 
23 Segundo o autor, “as emoções são disposições corporais dinâmicas que especificam os domínios de ações nos 

quais os animais, em geral, e nós seres humanos, em particular, operamos num instante.” O que significa que o 

amor é uma emoção intrínseca ao ser humano, que opera em um nível de relação específico, ou seja, em uma 

interação na qual a aceitação e o respeito ao outro se faz presente. (MATURA, 2014. p. 138). 
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[...] a gestão pública da Política de Assistência Social no território brasileiro, 

exercida de modo sistêmico pelos entes federativos, em consonância com a 

Constituição da República de 1988, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 

de 1993, e as legislações complementares a ela aplicáveis (BRASIL, 2012, p.11). 

 

 No que diz respeito aos Estados e Distrito Federal, foram estabelecidas as metas e 

prioridades do SUAS, por meio do instrumento do Pacto de aprimoramento da Gestão. Já na 

esfera municipal, de acordo com a organização do sistema local de assistência social, definiu-

se três níveis de gestão: Inicial, Básica e Plena24 (BRASIL, 2012).  

 O SUAS, por conseguinte, encontra-se amparado em uma legislação consistente e 

na atuação constante dos conselhos municipais, estaduais e nacional, os colegiados de 

gestores da assistência social, mantendo sempre uma renovação e adequação normativa. Toda 

esta mobilização social, técnica, política e regulamentária, é referenciada pelo conceito de 

vulnerabilidade que fundamenta a organização dos atendimentos prestados pelos serviços de 

Assistência Social. Entende-se por vulnerabilidade situações que promovam a exclusão dos 

indivíduos e suas famílias, não apenas pela circunstância econômica ou referentes às 

características intrínsecas ao indivíduo, tais como gênero, etnia, como também pelos seus 

arranjos e ciclos de vida familiares, nas condições e localização de moradia. Como exemplo 

podemos citar uma família na qual coabitam três gerações, isto é, avós residindo com filhos e 

netos, tendo como recurso financeiro a aposentadoria de um dos avós. Estes, necessitando de 

cuidados de saúde especiais, os netos em fase de adolescência e abandono escolar, outros na 

educação infantil e os filhos sem emprego e vivenciando crise conjugal. Este contexto, 

embora não seja determinante de agravos sociais, indica um potencial de vulnerabilidades que 

podem afetar os vínculos familiares de cuidado e afeto, com destaque para o contato com a 

drogadição, a violência intrafamiliar e social. 

 Destarte, o conceito de vulnerabilidade se estabelece enquanto parâmetro dos 

níveis de atenção e proteção social de Assistência Social que se organiza da seguinte maneira: 

Proteção Social Básica de Assistência Social (PSB), que se referência em condições de 

vulnerabilidade; Proteção Social Especial de Assistência Social (PSE), que possui duas 

                                                 
24 Gestão Inicial é de responsabilidade dos municípios que oferecem recursos mínimos na Assistência Social, 

como Conselhos Municipais de Assistência Social, fundo, plano municipal de assistência social utilizando 

recursos próprios. A Gestão Básica é destinada aos municípios que prestam serviços de proteção e garantia dos 

direitos, tais como o CT, CMDCA. Deve-se promover além da proteção dos direitos, o desenvolvimento dos 

beneficiários do Benefício de Prestação Continuada e de transferência de Renda, por meio de programas que 

fortaleçam os fortalecimentos de vínculos familiares e comunitários. Já a Gestão Plena é de incumbência dos 

municípios que possuem a gestão total da Assistência Social, exigindo maior estruturação da oferta de serviços, 

como os responsáveis por acolhimento institucional, característico da proteção especializada. (BRASIL. Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Norma Operacional Básica – NOB/SUAS. MDS: Brasília. 2005). 
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categorias de proteção: a de Média Complexidade (PSE/MC) e a de Alta Complexidade 

(PSE/AC). (BRASIL, 2005; BRASIL, 2011b; CFP, 2017). 

 A PSB desenvolve-se pelo acometimento de duas dimensões de vulnerabilidade 

social: material e relacional, necessárias ao reconhecimento dos profissionais atuantes no 

sistema de proteção social. A primeira, encontra-se relacionada ao provimento necessário à 

sobrevivência, como distribuição de renda, situações eventuais como as ocasionadas por 

problemas de saúde. Já a segunda, compreende-se pela fragilização de vínculos afetivos, por 

exemplo, os relacionais e de pertencimento social, que tendem a ser afetados por experiências 

de discriminação etária, de gênero, étnicas, por orientação sexual, enfim, pela diversidade 

presente na condição da humanidade (CFP, 2017). 

 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), é “[...] uma unidade 

pública estatal descentralizada da política de assistência social, responsável pela organização 

e ofertas de serviços da proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). [...]” (BRASIL, 2009, p.9). Localiza-se no território de atendimento, o que torna sua 

prática presente no dia-a-dia da população e lhe confere importância no que se refere às ações 

de prevenção, detecção e acompanhamento de vários eventos sociais, dentre eles, o de 

violência. Os serviços ofertados por este equipamento objetivaram prevenir situações de 

violação de direitos, para tanto, as ações são voltadas ao fortalecimento dos vínculos 

familiares e de comunidade, desenvolvimento das potencialidades e ampliação do acesso de 

direitos. (BRASIL, 2009).  

 O CRAS pauta-se na matricialidade familiar, ou seja, na centralidade da família 

como núcleo fundamental de ação. À visa disto, de acordo com Brasil (2009), os serviços 

prestados pela PSB incidem diretamente nas relações familiares. Estes se definem pelo 

Serviço de Atendimento e Proteção Integral à Família (PAIF)25; Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), para idosos, crianças, adolescentes; e Serviço de 

Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas, promovendo 

ações voltadas para o fortalecimento interacional e de “rompimento de preconceitos que 

possam reproduzir o enclausuramento desse público” (CFP, 2017, p.30). Acrescido aos 

serviços e projetos ofertados por este equipamento, encontram-se os programas de 

transferência de renda, o Programa Bolsa Família (PBF) e o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) (BRASIL, 2009). 

                                                 
25 O PAIF é o principal serviço de Proteção Social Básica, ao qual todos os outros serviços desse nível de 

proteção devem articular-se, pois confere a primazia da ação do poder público na garantia do direito à 

convivência familiar e assegura a Matricialidade sociofamiliar no atendimento socioassistencial, um dos eixos 

estruturantes do SUAS.  



104 

 

 Já a PSE/MC é prestada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS), “Unidade pública e estatal de abrangência municipal ou regional. Oferta, 

obrigatoriamente, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI),” (BRASIL, 2011a, p.20), e pelo Centro Pop (Centro de Referência Especializado 

para a População em Situação de Rua) “Unidade pública e estatal de abrangência municipal, 

que oferta, obrigatoriamente, o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.” 

(BRASIL, 2011a, p.21). A tipificação dos Serviços de média complexidade se definem pelo 

PAEFI: Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), destinado ao público que pode 

estar em situação de rompimento dos vínculos familiares e sociais; Serviço de Proteção Social 

a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e 

de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), que se configura pelo “acompanhamento de 

adolescentes e jovens aos quais se atribuam a prática do ato infracional[...]” (CFP, 2017, 

p.34); Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias; Serviços Especializados para Pessoas em Situação de Rua – Centro Pop (BRASIL, 

2009; CFP, 2017). 

 No que se refere ao PSE/AC, trata-se da oferta de serviços especializados “[...]em 

diferentes modalidades e equipamentos, com vistas a afiançar segurança de acolhida a 

indivíduos e/ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitários de 

origem.” (BRASIL, 2011b, p.22). Em conformidade com a Tipificação Nacional de Serviços 

referentes à PSE/AC determinam-se: 

a) Os Serviços de Acolhimento Institucional nas seguintes modalidades, (a) 

Abrigo Institucional; 

b)  Casa-Lar,  

c) Casa de Passagem,  

d) Residência Inclusiva; 

e) Serviço de Acolhimento em República; 

f) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;  

g)  Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências 

(em processo de ser classificado como programa)  

 

 Em conformidade com o artigo 19 do ECA (1990), destacamos que todas as ações 

desenvolvidas nestes Serviços devem primar pelo retorno ao convívio familiar, tendo em vista 

o direito de convívio familiar e comunitário (BRASIL, 2011b; CFP, 2017). Neste artigo versa 
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a seguinte redação: “Art.19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio 

de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 

comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.”  

 A partir do exposto, percebemos a importância da Política de Assistência Social 

enquanto um subsistema imprescindível nas ações da Rede de Atendimento e Proteção dos 

Direitos das Crianças e dos Adolescentes, sobretudo, na prevenção e no enfrentamento de 

situações de violência.  

 

2.4.4 Subsistema da Rede de Atendimento e Proteção: Sociedade Civil Organizada 

 

 A sociedade civil organizada é constituída pelos Conselhos, pela Sociedade Civil 

Organizada (OSC), que também se constitui pelas Organizações da Sociedade Civil Pública 

(OSCIP) e pelas Associações.  

 Aos Conselhos correspondem ações de interesse comum, em benefício da 

comunidade e estão presentes nas diversas Políticas Públicas. Para tanto, desenvolvem 

reuniões periódicas de livre participação da comunidade, com restrição somente às votações, 

que devem ser realizadas pelos membros dos Conselhos. Como exemplo, na Política de 

Assistência Social, contamos com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA), o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); no âmbito da 

Saúde, dispomos dos Conselhos Municipais de Saúde (CMS). Estas organizações são 

extremamente necessárias para o desenvolvimento de uma política elaborada juntamente com 

a comunidade e é composto pelos seguimentos das três esferas do Governo, ou seja, Estadual, 

Federal e Municipal (BRASIL, 2014). 

 A Sociedade Civil Organizada (OSC) é também composta pelas Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), presente na Lei 9.790 de 23 de Março de 1999 

também que qualifica estas organizações como: 

 

Art.1o Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido 

constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, 

desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos 

requisitos instituídos por esta Lei. 

 

 As Associações também constituem este subsistema de Rede de Atendimento e 

Proteção e, por sua vez instituem-se sob a égide da pela Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, 
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Código Civil, que as define no seu Artigo 53 “pela união de pessoas que se organizem para 

fins não econômicos.”  

 Tanto as OSCIP’s quanto as Associações, são órgãos sem fins lucrativos, e são 

regulamentadas pela Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014 com alteração de sua redação 

instituída pela Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015. Esta dispões sobre o regime de 

cooperação mútua destas organizações, com o interesse público e determina em seu artigo 

primeiro que: 

 

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública 

e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de 

atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos 

em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. 

 

 Já no Artigo 2ª, dispõe sobre as organizações que integram as OSCs, a saber: as 

entidades privadas sem fins lucrativos, as sociedades cooperativas, em conformidade com 

suas especificidades legais e organizações religiosas que executam atividades de interesse 

público que não meramente religioso. 

 Neste sentido, a (OSC) é de fundamental importância na estruturação das ações de 

prevenção e de atenção aos agravos mediante eventos de violência. Suas ações são 

desenvolvidas em parceria com o poder público, complementando ou oferecendo resposta a 

alguma insuficiência deste poder, similarmente, aos Conselhos, que por seu caráter 

deliberativo, fiscalizador e democrático confere relevância à responsabilidade e participação 

social ativa. 

 

2.4.5 Subsistema da Rede de Atendimento e Proteção: Família 

 

 Ao nos referirmos à participação social ativa, remetemo-nos à reflexão sobre os 

atores desta participação. Os representantes desses Conselhos ou das OSCs, posicionam-se 

enquanto familiares? Qual o espaço as famílias de crianças e adolescentes têm recebido ou 

assumido nestes ambientes? Como estas famílias são percebidas pelos profissionais que 

compõem a Rede de Atendimento e Proteção? 

 Diversos questionamentos emergem ao refletirmos sobre o papel ocupado pela 

família das crianças e adolescentes nesta Rede. A Constituição/88 em seu Artigo 226 atribui à 

família a condição de ser base da sociedade e que por este motivo possui o direito de ser 

protegida pelo Estado. Entretanto, esta mesma carta constitucional, em seu Artigo 227, atribui 
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à família, juntamente com a sociedade, instituições governamentais e não governamentais o 

papel de garantirem os direitos das crianças e dos adolescentes. Neste sentido a família se vê 

na condição de receber a proteção do Estado e de juntamente com ele assegurar que suas 

crianças tenham a garantia e proteção de seus direitos fundamentais. O ECA (BRASIL, 1990) 

confirma essas determinações como também a que assegura a convivência familiar.  

 

Esses artigos, com suas diretrizes programáticas governamentais e outras leis, 

mostram um projeto de formação de uma rede de proteção ao redor da família e do 

indivíduo, que possibilitem o crescimento, o respeito e o desenvolvimento de todos, 

responsabilizando-lhes, juntamente com o Estado, na promoção de boas condições 

para o sucesso desse convívio (MACEDO et al., 2011). 

 

 Não obstante, as relações familiares materializam-se em contextos diversos, tais 

relações são estabelecidas paradoxalmente. Em outras palavras, ao mesmo tempo que possui 

imprescindível papel na proteção das crianças e dos adolescentes, pode ser o recinto de 

reprodução da violência, muitas vezes sedimentada nos padrões sociais, que se estruturam sob 

a égide da violência econômica, política, da intolerância à diversidade, das facções 

criminosas. (MACEDO et al., 2011; VEGA, PALUDO, 2015). 

 Pereira e Guareschi (2017) em seu estudo cujo objetivo é compreender as 

representações sociais dos profissionais psicólogos que atuam em CRAS – quando do 

atendimento da família em situação de vulnerabilidade social-, constataram que, embora, a 

configuração familiar caracterizada pelo ideário tradicional burguês esteja em decadência, 

esta ainda constitui o parâmetro para a prática profissional, conduzindo o atendimento para 

uma perspectiva “individualista e familiarista,” que acaba por responsabilizar os indivíduos e 

as famílias pelas suas  mazelas sociais ou as condições de vulnerabilidade em que se 

encontram,  circunstância também evidenciada por Santos, Costa, Silva (2011, p.83): “[...] a 

experiência na interação com os profissionais demonstrou que estas, no momento em que 

necessitavam de ajuda, não foram devidamente acolhidas e, fato ainda mais grave, foram 

culpabilizadas por sua condição de vulnerabilidade e de necessidade [...]”. 

 Neste sentido, acreditamos ser fundamental ações de apoio às famílias 

concernentes aos seus padrões interacionais, de fortalecimento de vínculos e empoderamento 

social. Todavia, atuar acreditando que a família é a única instituição que necessita transformar 

sua forma de interação incorre em repetir a perspectiva hierarquizada, que promove 

intervenções de cima para baixo, sem considerar o potencial de mudança e de participação do 

grupo familiar. Tendo em vista um dos pressupostos da ciência contemporânea ser o da 

instabilidade, que indica a possibilidade de controle e previsibilidade dos resultados 
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(VASCONCELLOS, 2002). O que evidencia a necessidade de que a transformação 

comportamental e social não acontece de fora para dentro e sim que o externo propicie 

recursos ou o fortalecimento destes no processo de solução de um problema vinculado ao 

agravo de violência praticada contra criança/adolescente. 
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III ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS  

 

 A metodologia científica constitui o percurso estabelecido entre o pensamento e a 

prática investigativa, em outras palavras, “é o caminho do pensamento e prática exercida na 

abordagem da realidade.”  (DESLANDES, GOMES, MINAYO, 2009, p.14). De acordo com 

Prodanov e Freitas (2013), é o “como” os objetivos da investigação científica serão 

alcançados. O que significa a distinção e utilização de um conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos necessários para o desenvolvimento da pesquisa científica proposta. 

Sendo assim, segue a apresentação da trajetória metodológica trilhada no desenvolvimento 

desta pesquisa: natureza da pesquisa, procedimentos de coletas de dados, análise de dados e 

aspectos éticos. 

 

3.1 Natureza Da Pesquisa  

 

 Para melhor compreensão do objeto de estudo optamos por percorrer o caminho 

descritivo da abordagem qualitativa que, de acordo com Deslandes, Gomes, Minayo (2009) 

permite uma aproximação da realidade social. Esta por sua vez, se dá nas relações ou 

interações sociais, desta forma, este método “aprofunda-se no mundo dos significados das 

ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e 

estatísticas” (DESLANDES et al., 2009, p.22). De acordo com Lakatos e Marconi a natureza 

desta pesquisa caracteriza-se por se preocupar  

 

[...] em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade 

do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, 

hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc. (LAKATOS; MARCONI, 2009, 

p.269). 

 

 Desta forma esta abordagem torna-se propícia à compreensão de representações 

sociais que de acordo com Minayo corresponde ao “pensamento, ação e sentimento que 

expressam a realidade em que vivem as pessoas, servindo para explicar, justificar e questionar 

a realidade” (MINAYO, 2001, p.71). 

 Quanto ao seu objetivo, classifica-se como um estudo descritivo e exploratório, 

que segundo Gil (2008) apresenta como objetivo principal aprimorar as ideias ou descobrir 

intuições, que proporcionam maior familiaridade com o problema, bem como melhor 

compreensão da realidade (PRODANOV, FREITAS, 2013).  
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 Neste sentido, a modalidade de estudo de caso torna-se oportuna como 

procedimento técnico, tendo em vista que não é possível o controle por parte dos 

pesquisadores sobre o evento estudado. De acordo com Gil (2008), esta modalidade “[...] 

Consiste no estudo profundo e exaustivo de muitos ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]” (Gil, 2008, p.54). Já segundo Lakatos e 

Marconi (2009), o estudo de caso permite reunir o maior número de informações possíveis, 

favorecendo a apreensão detalhada de determinada situação em seu contexto e a descrição de 

sua complexidade. Este procedimento é adequado às perguntas do tipo “como,” que por sua 

vez, norteia o processo da presente pesquisa. 

 Por fim, tem-se por adequada esta metodologia, por se tratar de fenômeno 

observável num dado grupo estudado, neste estudo, o Grupo Rede Polícia e Família, a partir 

de seu contexto e interações sociais (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

 

3.2 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

 Neste tópico serão apresentados os instrumentos de coleta de dados utilizados 

neste estudo: Observação, Entrevista e Análise Documental. A utilização de fontes variadas 

de coleta de dados é denominada de triangulação, que de acordo com Lakatos e Marconi 

(2011), favorece maior abrangência na compreensão e descrição do objeto de estudo, por 

meio da combinação de diferentes formas de abordar o fenômeno estudado. 

 

3.2.1 Observação Participante 

 

 A técnica de coleta de dados de observação participante favorece a aproximação 

entre o pesquisador e o grupo, além de viabilizar a compreensão deste acerca da importância 

da pesquisa. Esta técnica, por sua vez se define pela inserção do pesquisador na comunidade 

ou grupo a ser estudado, o que permite observar e muitas vezes vivenciar suas experiências 

diárias. Ainda, por meio desta técnica, o pesquisador imerso no contexto de observação pode 

ser por ele transformado, assim como também transformá-lo (MINAYO, 2001).  Segundo 

Souza (2012), a realização desta técnica implica graus diferenciados de envolvimento do 

pesquisador. Assim sendo, a pesquisadora assumiu a postura de se tornar parte “quase” 

integrante do grupo. Este posicionamento pode ser assim destacado: 
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[...] participação do pesquisador na comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao 

grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um membro do grupo que está 

estudando e participa das atividades normais deste.” (LAKATOS, MARCONI, 

2010, p.177). 

 

 Isto permite a aproximação com o grupo, e, por consequência, o estabelecimento 

de relação de confiança mútua. Outro importante benefício oferecido por esta técnica reside 

na possibilidade de o pesquisador entrar em contato com fenômenos diversos referentes ao 

objeto, haja vista a observação ocorrer no âmbito da realidade em que emergem, evidenciando 

aquilo que realmente representam (DESLANDES, GOMES, MINAYO, 2009). 

 A fim de consolidar esta técnica como um instrumento de coleta de dados, a 

pesquisadora utilizou o caderno de campo onde foram registradas falas e impressões das 

observações realizadas. Posteriormente essas impressões - embasadas em teorias que 

referenciam este trabalho e em sua experiência profissional26- foram confrontadas com as 

observações e análises do orientador desta pesquisa. 

 Por sua vez, o Grupo Rede Polícia e Família (GRPF), que é um Serviço do 

Programa Polícia para Cidadania da PMMG, constituído por profissionais que atuam na Rede 

de atendimento ao público de Diamantina, foi definido como o locus de estudo e, por ser 

presidido pela PM, foi solicitado ao comandante do 3ºBPM a autorização para 

desenvolvimento da técnica de observação mediante assinatura do Termo de Anuência 

(APENDICE A). 

A pesquisadora teve sua inserção no grupo mediada pelos profissionais 

coordenadores do Grupo Rede Polícia Família que, após apresentação da mesma, foi 

informado aos participantes sobre o motivo de sua presença, o objetivo da pesquisa. Neste 

interim, a pesquisadora colocou-se à disposição para esclarecer as dúvidas ou incômodos que 

pudessem advir de sua presença nas reuniões. No curso das reuniões, solicitou-se a assinatura 

dos profissionais, que apresentaram falas, atitudes ou comportamentos referentes ao objeto de 

estudo, e, igualmente, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

Observação (APENDICE C). As primeiras solicitações foram feitas a todos presentes e, 

subsequentemente, apenas aos profissionais que de alguma forma demostraram interesse pelo 

objeto desse estudo. Estes interesses foram identificados por comportamentos verbais e não 

verbais, quando o tema da pesquisa emergia na conversação do grupo. Ressalta-se que para 

                                                 
26 A pesquisadora possui 13 anos de experiência profissional na qual destaca atuação em Políticas Públicas de 

Educação, Saúde e Assistência Social, na região do Vale do Jequitinhonha, Sete Lagoas e entorno. Bem como 

possui experiência em atendimento clínico com enfoque sistêmico. 
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manter a liberdade do profissional em assinar ou não o consentimento que se optou por esta 

solicitação de forma individual.  

 A pesquisadora, nas reuniões do grupo, posicionou-se de forma colaborativa, 

inclusive, disponibilizando-se profissionalmente em caso de demanda da rede condizente com 

sua formação e prática profissional, tendo em vista a importância da pesquisa para reflexão e 

melhoria das práticas direcionadas às crianças e adolescentes que sofreram situações de maus 

tratos, bem como de seus familiares. Assim sendo, a pesquisadora participou de alguns 

eventos além das reuniões do grupo. O primeiro deles, por solicitação da coordenadora de um 

dos CRAS do município, tratou da realização de ação técnica de apoio junto ao seu público 

alvo. As outras participações estavam atreladas ao dia nacional da luta contra o abuso e 

exploração sexual perpetrados contra as crianças e adolescentes, 18 de Maio. Estes eventos 

aconteceram em dias diferentes, um, denominado de Blitz Educativa e, o outro, uma Passeata. 

Tais eventos demonstraram-se importantes para perceber a interação existente entre os 

profissionais, quando do desenvolvimento de uma ação em comum.  

 A técnica de observação participante demonstrou-se fundamental, tanto para a 

coleta de dados, quanto para a definição dos colaboradores a serem entrevistados. O período 

correspondente à observação foi de março/2017, a março/2018. Esta delimitação ocorreu por 

dois motivos: primeiro, pelo fato de a pesquisa transcorrer em um curso de mestrado que 

apresenta prazos delimitados. O segundo, por caracterizar-se como pesquisa qualitativa, 

momento em que pode ocorrer o processo de saturação, que segundo Olivier de Sardan (2008) 

citado por Souza (2012), é a redução na obtenção de informações diante de novas sessões 

observadas.  

 Prodanov & Freitas (2013, p.103) pontuam sobre as restrições presentes nesta 

técnica que vão “desde a falta de objetividade do observador até a dificuldade de prever o 

momento da ocorrência de um determinado fato para ser observado.” Neste sentido, a 

pesquisadora manteve escuta e registro das reuniões mantendo uma atitude atenta tanto no que 

se refere à interação do grupo, quanto ao objetivo da pesquisa.  

 

 3.2.2 Entrevista 

 

 A entrevista foi constituída por sete questões abertas, classificada segundo Gil 

(2010), como focalizada, que se caracteriza pelo esforço do entrevistador em mantê-la livre, 

porém, sem perder o enfoque ao tema específico.  
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 A entrevista favorece a interação do pesquisador com os sujeitos da pesquisa, 

sendo uma importante ferramenta comunicacional, fornecendo dados por meio dos conteúdos 

verbais e não verbais (DESLANDES, GOMES, MINAYO, 2009; 2009; GIL, 2010). 

 Para desenvolvimento das entrevistas, inicialmente foi realizado um convite aos 

profissionais que participantes das reuniões do GRPF. Uma vez aceito o convite, foram 

agendados horário e local para desenvolvimento da entrevista, de acordo com a 

disponibilidade dos sujeitos colaboradores.  A estes foi solicitado a leitura do TCLE 

(APENDICE B) e após esclarecimento de dúvidas, esse foi assinado. 

 No que se refere à seleção dos colaboradores para a colaboração com essa técnica, 

utilizamos o critério de seleção da amostra por conveniência, partindo do método da 

observação.  Os parâmetros que nortearam a triagem dos profissionais foram os seguintes: a) 

assiduidade, em termo de regularidade de sua presença nas reuniões; b) mesmo não tendo 

participado de uma considerável quantidade de reuniões, o profissional que, no momento de 

sua participação, tenha demonstrado interesse, a partir de seu posicionamento verbal ou 

comportamental, no que se refere ao tema desta pesquisa. Apenas um profissional recusou de 

forma indireta a colaboração com esta técnica, posteriormente justificando-se por questões 

particulares. Sendo facilmente substituído por outro colaborador sem quaisquer dificuldades, 

como ocorreu também no processo de observação, ao lhes ser solicitado assinarem o TCLE, o 

que demonstra que os integrantes do GRPF aceitaram a inserção da pesquisa. Ressaltamos 

que o TCLE da observação, incialmente foi solicitado a todos os participantes das reuniões. 

Nos encontros subsequentes, diante da necessidade de os profissionais regressarem para seus 

trabalhos, ao término do encontro, limitamos a assinatura apenas aos que apresentaram algum 

posicionamento frente ao tema deste estudo. 

 Com o objetivo de manter a integralidade dos discursos dos entrevistados, as 

entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente foram transcritas, compondo o corpus 

desta pesquisa. 

 O roteiro de entrevista foi construído a partir do entendimento que as 

representações sociais 

 

[...] são uma modalidade de conhecimento prático, [portanto] as perguntas precisam 

versar sobre a concretude do fenômeno que se estuda, ou seja, o instrumento deve 

abordar aspectos do cotidiano prático dos sujeitos que se inter-relacionam com tal 

fenômeno no intuito de buscar captar os elementos que compõem e estruturam a 

representação (SILVA, FERRERIA, 2012, p.610). 
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 Neste sentido, considerando os sujeitos integrantes de um grupo de profissionais, 

responsáveis por garantir o direito de crianças e adolescentes, e de suas famílias, buscamos 

compreender o objeto de representação elaborados por eles, em diversos contextos. Assim 

sendo, o roteiro utilizado favoreceu que a representação fosse contemplada do nível mais 

concreto e familiar ao mais abstrato e estranho (FILHO, 1995). Como pode ser observado nas 

perguntas 1, 2 e 3 do roteiro de entrevista: “a) O que você pensa sobre uma família que 

vivenciou ou vivencia situação de maus tratos em relação às suas crianças?; b) Há alguma 

diferença entre esta família e uma família que não vivenciou tal situação? Se afirmativo, quais 

são estas diferenças?; c) Qual a visão sobre a família, do serviço onde você trabalha?” 

 O roteiro favoreceu ainda que conteúdos não manifestos verbalmente fossem 

evidenciados, tais como a reflexão sobre sua prática profissional em relação às famílias, 

revelando a zona muda da representação em estudo. De acordo com Silva & Ferreira (2012) 

baseadas em (MENNIN, 2006), a zona muda são os aspectos da representação que não são 

verbalizados por serem “contra normativos”, podendo “entrar em conflito com os valores 

morais ou as normas do grupo.” (SILVA, FERRERIA, 2012, p.610). O acesso a este conteúdo 

velado, se dá, segundo as autoras, por meio da técnica de substituição e descontextualização 

normativa, isto é, “pedindo à pessoa que dê a sua própria opinião sobre um tema e, a seguir, 

pede-se que responda no lugar do outro”  (SILVA, FERRERIA, 2012, p.610). Para tanto, 

ainda de acordo com as autoras, solicitou-se que os sujeitos colaboradores respondessem as 

seguintes perguntas: a) “Você acha que a Rede de Apoio e Proteção à criança e ao adolescente 

tem direcionado alguma ação a essas famílias? Quais? Como você acha que devem ser 

realizadas essas ações (como deveria ser feito?)” (pergunta 4 do roteiro); b) Como dever ser o 

profissional que atua nesta Rede? (pergunta 5) e c) O que você acha que as famílias pensam 

sobre o atendimento desta Rede? (pergunta 6). Neste sentido, evidencia-se a forma como a 

rede tem desenvolvido o seu trabalho mediante o atendimento às famílias de crianças que 

sofreram violência. O que demonstrou as fragilidades de conexão das ações em rede, bem 

como favoreceu que se desenvolvesse uma crítica sobre a forma como a rede tem 

desenvolvido suas intervenções em relação a este público. 

 A última pergunta possibilitou aos sujeitos colaboradores retomarem algum relato 

considerado por eles como importante: “Você quer dizer mais alguma coisa sobre o que 

discutimos?” 
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3.2.3 Pesquisa Documental 

 

 Segundo Prodanov & Freitas (2013, p.56) a pesquisa documental possibilita 

“organizar informações que se encontram dispersas, conferindo-lhe uma nova importância 

como fonte de consulta.” Gil (2008) distingue a pesquisa documental da bibliográfica pelo 

fato de a primeira ser desenvolvida com documentos considerados como de “primeira mão”, 

isto é, que não receberam tratamento analítico. Já a pesquisa bibliográfica, parte de 

documentos que já passaram por um processo de análise. Nesse estudo forma organizadas as 

informações contidas nos documentos do GRPF, em sites de instituições que compões a Rede 

de Atendimento e em legislações que regulam as políticas públicas. 

 

 

3.3 Análise de Dados 

 

 A análise de dados produzidos nas entrevistas foi realizada a partir do método da 

análise de conteúdo temático que, de acordo com Bardin (2011) pode ser compreendida como 

um conjunto de técnicas sistematizadas que permitem conhecer as variáveis de ordem 

psicológica, histórica e sociológica, por meio de interpretação objetiva, profunda e subjetiva 

de mensagens a partir da indução de dados. 

 Para tanto este trabalho teve como procedimento de análise as três etapas da 

análise de conteúdo, que segundo Bardin (2011) consistem em: 

1- Pré-análise, que corresponde a uma leitura flutuante e formulação das hipóteses 

iniciais. Esta fase requer um contato direto e intenso do pesquisador com o 

material de análise, favorecendo perceber a relação entre a hipótese, teorias 

relacionadas ao tema e hipóteses emergentes. 

2- Exploração do material correspondente à operação de codificação, visando a 

transformação do dados brutos em núcleos de compreensão. Realiza-se a 

classificação e agregação dos dados, escolhendo as que são expressões 

signficativas em função das quais os conteúdos de uma fala serão organizados. 

3- Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, por meio dos quais os dados 

brutos serão tratados de maneira a se tornarem significativos. 
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3.4 Aspectos Éticos 

 

 O presente estudo seguiu os preceitos determinados pela Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Foi submetido à análise ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 

recebendo o parecer consubstanciado sob o número 2.307.696. 

 Conforme descrito anteriormente, todos os indivíduos que participaram deste 

estudo devidamente foram informados a respeito de seus objetivos e lhes foi solicitada a 

leitura e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE/ Entrevista 

(Apêndice B) para participação da entrevista e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TCLE/Observação (Apêndice C)27 para participação da observação participante. Esta 

assinatura em duas vias, uma permanecendo com a pesquisadora e a outra, entregue ao 

colaborador.  

                                                 
27 Optou-se pela inserção destes dois apêndices com o objetivo de se garantir a liberdade de participação dos 

colaboradores em todas as etapas da pesquisa. 
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IV DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Neste capítulo apresentaremos o cenário de estudo, município de Diamantina- 

MG; a definição do locus de estudo e, consequentemente, dos sujeitos colaboradores, 

integrantes do GRPF. Em seguida, será exposto o tratamento dos dados; a etapa de análise e 

interpretação dos resultados. 

 

4.1 Cenário do Estudo 

 

 O município de Diamantina encontra-se situado no Alto Jequitinhonha, 

apresentando uma extensão territorial de 4.672 km², o que lhe confere a posição de maior 

município desta região. Localizado na borda oriental da Serra do Espinhaço que lhe confere 

solo de aspecto irregular, ora marcado pela presença de serras, ora por  extensos planaltos, ora 

por depressões que direcionam aos vales, por onde passam os leitos dos rios e córregos que 

banham a região e que tiveram importância seminal para o povoamento da região, devido à 

extração aurífera e posteriormente de diamantes, tais como os rios São Francisco e 

Jequitinhonha, os subafluentes do Rio Jequitinhonha Ribeirão das Pedras e o Ribeirão do 

Inferno. Destaca-se nesta formação rochosa a divisão das águas das bacias dos Rios São 

Francisco e Jequitinhonha (FJP, 1994). 

 De acordo com o IBGE (2018), Diamantina apresentou uma população de 45.880 

pessoas, com estimativa para o ano de 2018 de aproximadamente 47.617 pessoas. Os dados 

referentes à população ocupada (em situação de trabalho), considerando o ano de 2016, 

correspondeu a 20,20%. O salário médio mensal era de 2,8% de salário mínimos e o 

rendimento nominal mensal, percapta de até meio salário mínimo por pessoa na residência, 

era de 38,40% da população. 

 A constituição da cidade se deu a partir das descobertas de metais e pedras 

preciosas, ainda no século XVIII, que a colocou em uma importante região de exploração a 

Colônia Portuguesa. Esta exploração além de influir, ainda na atualidade em aspectos 

econômicos e de desenvolvimento da cidade, influi sobremaneira em aspectos culturais da 

cidade, como por exemplo, o religioso. Diamantina, inicialmente, não demonstrou maiores 

dificuldades em seguir os determinantes coloniais, tendo em vista sua tendência a seguir os 

padrões culturais e comportamentais da metrópole (SANTOS, 2003). Neste sentido, o 

catolicismo imperante neste período, ainda se mantém como religião professada por 78% da 

população (IBGE, 2018). Esta tradição envolve festividades de caráter religioso que 
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marcaram os tempos e perduram até os dias de hoje. Diversas passagens no livro “Minha Vida 

de Menina”, Morley (1998) referem-se às comemorações religiosas. “Eu acho a festa do 

Divino uma das melhores que nós temos. Isto da música levar nove dias indo a todas as casas 

buscar, debaixo da bandeira, as pessoas que fazem promessas, alegra a cidade muitos, dias 

seguidos.” (MORLEY, 1998, p.32).  

 Assim como as festividades religiosas, o 3º BPMMG (3º Batalhão da Polícia 

Militar de Minas Gerais) situa-se como consagrada instituição do município, que segundo 

Santos (2003) fora instalado na cidade no ano de 1890. Sua presença na vida cultural e na 

ordem da cidade, encontra-se nos relatos de Fernandes (2002), que ainda narra sobre os 

sentimentos contraditórios que povoava seu imaginário infantil, frente à atração decorrente 

das apresentações da Banda de Música dos militares e o medo ocasionado pela imagem do 

policial isolado de sua tropa. 

 Frente a este legado, encontra-se a inserção no município da Universidade dos 

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri (UFVJM) (2018) que teve em sua origem o 

tradicionalismo da Faculdade de Odontologia de Diamantina, fundada em 1953 pelo então 

governador do Estado, nascido na cidade, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Tornando-se 

Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina (Fafeod) em 1960 e ampliando no ano 2002 

a oferta de cursos, convertendo-se para Fafeid (Faculdades Federais Integradas de 

Diamantina) na qual foram inseridos os cursos de Enfermagem, Farmácia, Nutrição e 

Fisioterapia, na área de Ciências da Saúde, e de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, 

nas Ciências Agrárias. A ampliação dos cursos oferecidos pela universidade favoreceu à 

comunidade local a oportunidade de ingressar no ensino superior sem precisar mudar de 

região, situação difícil e algumas vezes impossível, financeiramente para grande parte das 

famílias locais. Em processo de desenvolvimento, visando a interiorização da educação de 

nível superior, interesse primário de Juscelino Kubitschek ao instalar a primeira Faculdade no 

município, foi publicada em 8 de setembro de 2005 da Lei 11.173 no Diário Oficial da União, 

que transformou as Faculdades Federais Integradas de Diamantina (Fafeid) em Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. Segundo o site da instituição, esta 

alcançou neste ínterim:  

 

[...] 390 vagas anuais, e novos cursos, como Licenciatura em Física, Química, 

Ciências Biológicas e Educação Física, além de Bacharelados em Engenharia 

Hídrica, Sistemas de Informação e Turismo, chegando a um total de 33 cursos, 

escolhidos com base nas necessidades e vocações regionais, já que a instituição 

passou a abranger uma nova região, o Vale do Mucuri, e ganhou um novo campus, 

no município de Teófilo Otoni (UFVJM, 2018).  
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 A difusão do conhecimento científico promovido pela inserção dos alunos da 

Universidade nas instituições que promovem atendimento ao público apresenta-se como 

importante no processo de desenvolvimento das práticas realizadas pelos profissionais que 

colaboraram com este estudo. Esses, por sua vez, percebem nesta instituição fonte de parceria 

e desenvolvimento na qualidade dos serviços prestados à população local. Tal assimilação 

pode ser percebida nos relatos dos sujeitos colaboradores: 

 

Outra coisa que eu vejo é que a gente precisa investir muito é em capacitação. 

Sabe, principalmente em parceria com a UFVJM. [...]Hoje eu já vejo outras 

parcerias, outros projetos, bem mais abrangentes, bem mais interessantes, em que a 

gente tem um retorno, tem um debate, tem uma capacitação, inclusive dentro da 

Nutrição a gente tem tido muito trabalho interessante em parceria com a 

Universidade, sabe? [S7]28 

 

[...] Junto com a sala de aula, a escola e a família eu consigo agregar por exemplo, 

uma instituição, a Universidade, por exemplo. Que a gente consegue fazer um 

trabalho em conjunto com ela, né, um trabalho de extensão dentro da Universidade 

que tem essa obrigação de fazer um trabalho social também. Então não só está lá 

dentro do academicismo, é ter projeto de extensão também. Então vocês estão lá 

dentro da Universidade querendo fazer o trabalho e existem outras instituições 

também, então vamos trabalhar em conjunto, as diferentes secretarias [...] [S10]29 

 

[...] qualquer pesquisa que seja feita direcionada a essas mazelas, esses sofrimentos 

que existem,  que são muito reais, dentro da nossa sociedade eu acho que o estudo 

que vá, é, de alguma forma, trazer novas reflexões, trazer uns dados concretos e que 

eu desejo profundamente que o que você conseguir aí colher, que seja né, que volte 

para a comunidade, que tenha um retorno,  não só para você né, pesquisei é isso e 

guardei. Que o que acontece muito [...] [S4]30 

 

Em síntese, percebe-se que Diamantina enquanto sociedade, constituiu-se em meio a 

opressão, ao controle e ao isolamento. A institucionalização dos ideais próprios dos aparelhos 

prescritivos de controle, como a Igreja, a Educação e o Militarismo, contribuiu muito na 

edificação e solidez dos valores desta sociedade. Estes, fundamentados na ética e moral cristã, 

determinavam e determinam os comportamentos adequados ao homem e à mulher em família 

e em sociedade.  

  

 

 

 

                                                 
28 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 7 
29 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 10 
30 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 4 
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Locus da Pesquisa: 

 

 Neste tópico serão apresentados dados a partir da pesquisa documental, referente 

ao Grupo Rede Polícia e Família (GRPF), dos registros produzidos mediante o instrumento de 

observação e da entrevista realizada com os sujeitos colaboradores. Desta forma, destaca-se a 

triangulação dos instrumentos de coletada de dados que, de acordo com Prodanov e Freitas 

(2013, p.64), “a convergência de resultados provenientes de fontes distintas oferece um 

excelente grau de confiabilidade ao estudo, muito além de pesquisas orientadas por outras 

estratégias.” 

 Posto isto, apresentaremos o contexto de definição do locus de pesquisa, e 

posteriormente, os dados referentes ao item do roteiro de entrevista. O que corresponde à 

caracterização dos entrevistados. 

 O objetivo primário deste estudo direcionou-nos a conhecer quais os serviços 

presentes no município de Diamantina, que integram ações de prevenção e/ou atenção 

direcionadas às crianças e aos adolescentes que vivenciaram situações de maus tratos. Nesse 

sentido, estabelecemos uma aproximação com estes serviços e os profissionais que neles 

atuam. O momento inicial caracterizou-se como uma conversa informal, com objetivo de 

apresentação da pesquisadora e de sua intenção de pesquisa. Houve boa receptividade por 

parte dos profissionais de todas as instituições visitadas que, não mediram esforços para 

apresentar suas ações e indicar outros atores da rede que poderiam auxiliar no 

desenvolvimento da pesquisa. 

 As duas primeiras visitas se deram no Setor de Saúde, Secretaria Municipal Saúde 

(SMS), onde fomos informados sobre a existência de um fluxograma de atendimento às 

vítimas de violência e de que a sua construção se deu de forma conjunta com profissionais de 

saúde, segurança pública e de outros setores. A terceira visita foi direcionada ao Conselho 

Tutelar (CT), onde também foi mencionado o processo de elaboração do fluxograma e a sua 

importância na organização dos atendimentos às vítimas de violência no município. Outro 

ponto comum de conversação das duas visitas foi a referência ao grupo denominado Rede 

Polícia e Família, que de acordo com os relatos, apresenta papel importante na elaboração de 

ações de atendimento em Rede no município.  

 A partir desta consideração realizamos visita à 36ª Companhia do 3º BPMMG, 

responsável pela coordenação do referido grupo. Nesta ocasião nos foi apresentado os 

registros de ações realizadas pelo Serviço Polícia e Família, em pastas organizadas, contendo 

fotos e textos informativos e a pesquisadora foi convidada a participar das reuniões do 
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referido grupo. Esta participação teve início no mês de março de 2017 e término em março de 

2018. Cada encontro teve duração de aproximadamente duas horas.  

 Os primeiros contatos com o grupo caracterizaram-se por um momento de 

aproximação em relação aos integrantes do grupo, apresentação pessoal e da proposta de 

estudo. Como contrapartida inicial, colocamo-nos à disposição enquanto profissional, para 

eventual necessidade das instituições ali presentes. 

 O primeiro encontro mostrou-se elementar para o reconhecimento deste grupo 

enquanto favorável para a emergência do objeto de representação social estudado: famílias de 

crianças e adolescentes que sofreram violência. Tendo em vista o objetivo de seus encontros, 

que é promover a discussão sobre as práticas desenvolvidas pelos profissionais, mediante as 

demandas de atendimento ao público. Moscovici (1994/2012) no prefácio do livro “Textos em 

Representação Sociais”, confirma essa ideia da seguinte maneira: 

 

Outro ponto sobre o qual seria necessário insistir é que os fenômenos sociais que nos 

permitem identificar de maneira concreta as representações e de trabalhar sobre elas 

são, nós sabemos, as conversações, dentro das quais se elaboram os saberes 

populares e o senso comum. (MOSCOVICI, 1994/2012, p. 09). 

 

 Ressaltamos que o objeto de representação tratado nesta pesquisa, foi identificado 

no decorrer de conversas informais, estabelecidas antes do início oficial das reuniões. Nestas 

conversações, os profissionais encontravam-se mais à vontade para expor suas opiniões, suas 

crenças e seus valores sobre determinados assuntos. Estes dados foram registrados em 

caderno de campo, que será melhor detalhado na descrição da técnica de observação 

participante, a seguir. 

 Após definirmos o grupo a ser estudado, percebemos a necessidade de sermos 

cautelosos no que se refere à forma como identificá-lo neste estudo, uma vez que, seus 

integrantes o definem como “Rede Polícia e Família”. Contudo, uma rede apresenta 

características mais complexas, com um objetivo de atuação mais amplo, coconstruído por 

todos os integrantes e mantido de forma flexível no processo de atendimento das demandas 

(BRASIL, 2014; DESLANDES, CAMPOS, 2014). Já um grupo, embora também possua 

objetivos comuns, possui características de ação mais pontual e limitada, não mantendo a 

continuidade das propostas para a preservação de intervenções em rede (de forma sistêmica). 

Desta forma, visando respeitar a identificação dos integrantes, no contexto deste grupo, 

julgamos apropriado ao identificá-lo como “Grupo Rede Polícia e Família” (GRPF). 
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 Observamos que o GRPF apresentou sentidos diferenciados entre seus integrantes, 

alguns apresentaram sentimento de identificação e de pertencimento, alguns demonstraram 

encontrar no grupo um potencial de fortalecimento de ações em rede e outros indicaram 

participar das reuniões como cumprimento de agenda institucional. Desta forma, percebemos 

o grupo ora enquanto grupo reflexivo, ora enquanto grupo nominal, o que denota certa 

instabilidade em relação ao seu processo de identidade enquanto grupo. De acordo com 

Wagner (2000), 

 

Um grupo reflexivo é entendido como um grupo que é definido pelos seus membros, 

que conhecem sua afiliação e dispõem de critérios para decidir sobre quem são os 

seus membros. O fato de pertencerem ao grupo é guardado conscientemente entre 

seus membros. Se um grupo é delimitado por um critério arbitrário introduzido por 

um observador externo, que não consta das consciências de seus membros, então 

falamos de um grupo nominal (WAGNER, 2000, p.11). 

 

Grupo Rede Polícia e Família (GRPF): 

 

 Para entender as ações propostas pelo (GRPF), consideramos importante a sua 

compreensão enquanto Serviço Polícia e Família, que por sua vez, encontra-se inserido no 

Programa Polícia para a Cidadania da PMMG. Este, define-se como uma estratégia do 

Governo do Estado, denominada de “Gestão para Cidadania” que apresenta como desafio 

“[...] inserir o cidadão como protagonista das políticas públicas governamentais, como pessoa 

que gera demandas a partir de necessidades decorrentes de direitos de cidadania.” (MINAS 

GERAIS, 2011, p.14). 

 De acordo com Minas Gerais (2011) essa estratégia consolidou-se em três etapas, 

a primeira que ocorreu no período correspondente aos anos de 2003 à 2007, na qual se 

efetivou o denominado “Choque de Gestão” que direcionou ações de reordenamento dos 

órgãos apresentando como operacionalização as avaliações de desempenho institucionais e 

profissionais, acordo de resultados, inovação e transparência na administração, reunião de 

comitês das áreas de resultados e o gerenciamento por projetos. A segunda etapa que 

correspondeu aos anos de 2007-2010, período no qual se desenvolveu o Programa “Estado 

para Resultados”, determinando o foco nos resultados por meio do monitoramento intensivo 

de projetos e desempenho das redes setoriais. Por fim, a terceira etapa com início em 2011, 
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que teve como enfoque a “Gestão Pública Para a Cidadania”31 e que norteia suas ações da 

seguinte forma:  

 

Instituição de redes transversais e intersetoriais para a execução de programas; a 

horizontalização e a flexibilização das estruturas organizacionais; o aprimoramento 

dos sistemas de informações gerenciais, a regionalização das estratégias e metas, a 

participação maior da sociedade civil organizada (MINAS GERAIS, 2011, p.9). 

 

 Nesse sentido, define-se a estratégia e o processo de gestão do programa Polícia 

para Cidadania e a prestação do “Serviço Polícia e Família”, que por sua vez estabelece 

estratégias de atuação do policial que seja voltada para maior aproximação em relação à 

comunidade. Em decorrência desta aproximação, aumenta-se a credibilidade e melhora a 

qualidade dos serviços prestados pela PMMG. Destes serviços, destaca-se a proteção às 

famílias, considerada pela instituição como núcleo primário responsável pela perenidade 

social da nação (MINAS GERAIS, 2011). 

 Desta forma, as ações do “Serviço Polícia e Família” são destinadas ao 

policiamento rotineiro, à busca de soluções de problemas de segurança pública e de situações 

que possam desestabilizar o núcleo familiar (MINAS GERAIS, 2011). Assim,  apresentam 

como um de seus objetivos o fortalecimento da família, haja vista a importância desta na 

qualidade da estabilidade social.32 Para que esse programa tenha suas ações realizadas de 

forma eficiente e coerente com a sua proposta, os policiais que nele atuam são capacitados, de 

acordo com a proposta do Serviço, para desenvolver ou aprimorar as habilidades de 

comunicação necessárias para o estabelecimento de uma relação de confiança e proximidade 

com a comunidade. 

 Conforme apresentado na terceira etapa da proposta do Governo do Estado de 

MG, a instituição de redes intersetoriais e a maior participação da sociedade civil organizada, 

demonstraram-se como propostas essenciais para que se efetivasse este Serviço da Polícia 

Militar. Nesse sentido, a implantação do Serviço Polícia e Família no 3º Batalhão da Polícia 

Militar no Município de Diamantina realizou-se por meio da elaboração de uma proposta de 

                                                 
31Política adotada pelo Governador Estadual do partido PSDB (Partido Social Democrata do Brasil), Aécio 

Neves  
32 Consideramos importante mencionar sobre as políticas desenvolvidas no Brasil, de cunho neoliberal, que no 

discursos de protegerem a liberdade, a democracia, os direitos, contudo, como resultado prático, acabam por 

defender a propriedade privada e a sociedade de classe (ORSO, 2003). Destacamos que os ideais de liberdade 

apresentam um mercado aberto e possível a todos, contudo, não se discute ou se considera as diferenças de 

classe ou de “comportamentos de classes” que dificulta ou impossibilita, em alguns casos, que as famílias 

desprovidas de capital cultural e/ou financeiro, alcance o padrão de comportamento que se enquadra nesse ideal 

de estabilidade social (SOUZA, 2009). 
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projeto que apresenta como objetivo principal a efetivação de uma rede de direcionada às 

ações de prevenção, por meio da participação de todos os atores envolvidos na promoção da 

cidadania e em prol da família em Diamantina e região (MINAS GERAIS, 2013). Destaca-se 

também neste projeto a participação da comunidade, por meio da qual “o cidadão passa de 

exclusivo destinatário das políticas públicas, para protagonista do ciclo que as perfaz, nas 

ações em prol da criança e adolescente, na violência doméstica, na saúde, na educação 

escolar, na violência contra o idoso, na zona rural, no trânsito e na prevenção” (MINAS 

GERAIS, 2013, p.04). 

 O projeto foi efetivado no ano de 2013, contudo, diante das demandas, suas ações 

se anteciparam, ocorrendo desde o ano de 2012. Embora a duração do mesmo tenha sido 

limitada a um ano, as suas reuniões e ações ainda acontecem. O relato do sujeito colaborador 

a seguir, destaca o contexto de atendimento ao público que provocou inquietações e fortaleceu 

a implementação do “Serviço Rede Polícia e Família”: 

 

[...] por causa das situações pontuais que aconteciam, algum risco e o que será que 

acontecia depois com essa família? Será que ela estava tendo assistência e isso daí 

que a gente começou um pouquinho aqui [...]visualizar né poxa, o que acontecia 

depois? Teve assistência específica? Aí a gente entendeu que tinham várias outras 

instituições que faziam o trabalho né e aí começamos a pensar nisso que eu falei 

agora, o que a gente pode fazer para evitar um problema aconteça? [sujeito 9]33 

 

 A importância e a função deste grupo na organização das práxis dos profissionais 

que atuam nos serviços que compõem a Rede Pública de Atendimento do município pode ser 

evidenciada por meio das falas dos colaboradores da pesquisa: 

 

[...] a importância em se conhecer as funções, compreender as dificuldades e somar 

forças nas ações em rede. [...] [SOB2]34 

 

[...] a reunião é um espaço de comunicação e ajuda em rede. [...] [SOB3]35 

 

[...] Intuito de discutir casos com a família, este é o objetivo da Rede, desta reunião. 

Não demos conta de funcionar, cadê nossos colegas? Cadê os outros atores? [SOB 

11]36 

 

Dar essas paradas é importante. Nessas paradas podemos refletir sobre nossas 

ações, para achar estratégias juntos. Vamos tentar ver se a rede funciona de 

verdade em 2018. Reunir para achar estratégia, para ajudar o menino, para ele 

                                                 
33 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 9 
34 Excerto extraído da entrevista do Sujeito da Observação 2 
35 Excerto extraído da entrevista do Sujeito da Observação 3 
36 Excerto extraído da entrevista do Sujeito da Observação 11 
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[referindo-se ao adolescente que está apresentando o que se considera como 

problemas de comportamentos na escola] não ficar pior.” [SOB 12]37 

 

 Este espaço de reflexão e busca de transformação sobre a prática profissional, se 

efetivou enquanto o lócus para o desenvolvimento desta pesquisa. A partir de então, definiu-

se tanto os sujeitos colaboradores da pesquisa quanto às técnicas de coleta de dados que seria 

utilizada.  

 

 

4.2 Sujeitos Colaboradores  

 

 O GRPF, é constituído por diversos setores de atendimento à população, em 

âmbito público, privado e do terceiro setor, que se encontram mensalmente, em sua maioria 

das vezes no Batalhão da Polícia Militar, podendo ocorrer encontros nas outras instituições 

que integram esse grupo. Um de seus objetivos principais consistem em elaborar ações em 

conjunto para melhor atendimento do seu público alvo.  

 No período de observação, percebemos que a frequência dos representantes 

institucionais às reuniões ocorre de forma diversificada. Verificou-se maior número de 

presentes em resposta a um convite ou solicitação de outro setor, mediante a necessidade de 

solução de alguma demanda que exigisse ações conjuntas, como por exemplo a organização 

do evento do dia 18 de Maio, concernente ao dia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Outra reunião foi agendada por parte dos 

coordenadores do GRPF, demonstrando caráter de convocação, na qual teve o objetivo de 

apresentar as propostas de ações da Promotoria e propor conversação para realizações de 

intervenção em conjunto. Esses convite ou convocação foi sempre realizado pelos 

coordenadores do GRPF, via e-mail. 

 O Quadro 1 (APENDICE F) demonstra a representatividade institucional nas 

reuniões que transcorreram no período que se desenvolveu a técnica de observação. A maioria 

dos representantes das instituições permaneceram os mesmos nas reuniões, apenas a 

Superintendência Regional de Educação (SRE) apresentou maior variação de 

representatividade. A média de participantes por reuniões foi de (10,4), variando de acordo 

com o objetivo das reuniões.  

 

                                                 
37 Excerto extraído da entrevista do Sujeito da Observação 12 
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Gráfico 4- Número de participação institucional nas reuniões observadas 

 

      Fonte: própria autora 

 

 O gráfico evidencia que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), 

esteve presente nas sete reuniões observadas, tendo em vista ser a responsável por presidir os 

encontros. A Superintendência Regional de Educação (SRE), esteve presente em seis das sete 

reuniões, seguida do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro da Palha, 

que participou de cinco encontros. A Escola Estadual Professora Caldeira Brant este presente 

em quatro reuniões, subsequentemente As instituições que tiveram presença em três reuniões 

foram: Guarda Municipal (GM) ONG Projeto Caminhando Juntos (PROCAJ), ONG Espaço 

Conhecimento, Universidade Aberta Integrada (UAITEC), Secretaria Municipal de Educação 

(SME). O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS ad), Conselho 

Tutelar (CT) e o Ministério Público (MP) e a E.E. Prof.º Aires da Mata Machado participaram 

de duas reuniões. Por fim, as demais instituições participaram de um encontro, Associação de 

Pais e Mestres (AMP), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Bom 

Jesus, Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS), Conselho Regional de Odontologia (CRO), E.E. 

Prof.ª Júlia Kubitschek, E. Profº. Leopoldo Miranda, E.E. Prof.º José Augusto Neves OSC 

Amparo à Juventude para Inserção Rápida (AJIR), Igreja Católica, O Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais (CBMMG). 
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Perfil dos Sujeitos Colaboradores: 

 

 O perfil dos sujeitos colaboradores será apresentado enfatizando dois aspectos, o 

primeiro, referente à identificação pessoal, que corresponde ao sexo, idade, estado civil, se 

possui filhos e religião professada. Já o segundo diz respeito à identificação profissional, que 

se constituí pela formação, pelo local e tempo de atuação profissional. 

 No que se refere à identificação pessoal dos sujeitos colaboradores, oito são do 

sexo feminino e dois do sexo masculino. A idade destes, varia entre 26 a 58 anos, com uma 

média de 42,7 anos. Em relação ao estado civil destes sujeitos, sete são casados; dois são 

solteiros e um divorciado. Somente dois destes sujeitos não possuem filhos. Quanto à religião 

professada, seis declararam-se católicos; dois evangélicos; um sem religião definida; e um 

com afinidade com a Umbanda e o Santo Daime. 

 Em relação à profissão destes sujeitos, três são professores; dois pedagogos; um 

guarda municipal (GM); um policial militar (PM); um advogado; um relações internacionais; 

e um psicólogo. O tempo de formação varia de 5 a 35 anos, com uma média de 17,2 anos de 

formação profissional. O local onde exercem sua função corresponde a: um em Escola 

Estadual; dois na Superintendência Regional de Educação (SRE); dois na Secretaria 

Municipal de Educação (SME); um na Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS); 

um no 3º Batalhão da Polícia Militar (3ºBPMMG); um na Guarda Municipal (GM); um em 

Organização da Sociedade Civil (OSC); um na Universidade Aberta Integrada de Minas 

Gerais (UAITEC). O tempo de exercício profissional, no cargo atualmente ocupado, varia de 

dois anos e quatro meses a 22 anos, com uma média que corresponde a 7,6 anos. Os cargos 

referidos são os seguintes: Agente Educacional; Analista Educacional; Coordenador de 

CRAS; Diretor Escolar; Diretor Pedagógico; Educador Social; Guarda Municipal, Polícia 

Militar; Psicologia/Educação. 

 

 

4.3 Tratamento dos Dados 

 

4.3.1 Pré-análise 

 

 Esta etapa, caracteriza-se como a fase de pré-análise, na qual o corpus de pesquisa 

é organizado para ser submetido à análise (BARDIN, 2011). Este foi composto pelo texto 

obtido mediante a transcrição das entrevistas e pelos registros da observação. Inicialmente, 
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realizamos leitura flutuante, que se caracteriza por uma leitura de aproximação do conteúdo, 

sem a intenção de perceber elementos específicos do texto. O objetivo desta etapa é o de 

tomar conhecimento sobre os dados encontrados e nos permitir impressionar com os dados 

presentes (OLIVEIRA, 2008). Em decorrência deste processo, emergiram algumas hipóteses 

iniciais referentes ao objeto de representação social, família de crianças que passaram por 

situação de violência, tais como: 

 

a) Os profissionais ancoram sua representação sobre família, no modelo 

tradicional, centrado na figura paterna como provedora de subsistência e na 

materna como provedora de afeto; 

b) Às mulheres, cabe a responsabilidade de manter a estabilidade conjugal e de 

prover afetiva e moralmente seus filhos; 

c) As famílias são responsáveis pela situação de fragilidade a qual se encontram; 

d) As famílias, quando em processo de atendimento da Rede de Apoio e Proteção, 

são desconsideradas tanto em sua capacidade de solucionar seus problemas de 

forma ativa, quanto nos aspectos referentes à sua singularidade. 

 

4.3.1.1 Exploração do material:  Codificação e Categorização 

 

 Nesta etapa, realizamos uma leitura mais aprofundada, visando identificar nos 

relatos elementos que se apresentassem como uma teoria sobre família. Conforme descrito no 

capítulo referente à metodologia, que demonstrou a organização do roteiro enquanto proposta 

de se compreender o objeto de representação a partir de dimensões diferentes. Isto é, família 

percebida em contexto geral (Eixo de Análise 1); a concepção de família no contexto de 

violência (Eixo de Análise 2); e a concepção de família em contexto de atendimento (Eixo de 

análise 3). Os indicadores de sentido presentes no corpus desta pesquisa encontram-se 

evidenciados no (APÊNDICE E). 

 

4.3.1.2 Codificação do corpus 

 

 Nesta etapa os indicadores de sentido foram agrupados e classificados de acordo 

com o tema que representavam, evidenciando-se as Unidades de Sentido (US).  
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Quadro 1 - Unidades de sentido e definição nos eixos de análise 

UNIDADES DE SENTIDO DEFINIÇÃO 

EIXO 1- A CONCEPÇÃO DA FAMÍLIA EM CONTEXTO GERAL 

PROVEDOR 

Família que oferece condições para o desenvolvimento educacional, emocional 

e pessoal de suas crianças. As relações estabelecidas por este grupo são 

horizontalizadas e pautadas no diálogo. 

NEGLIGENTE 

Família que assume postura de displicência, no que se refere ao processo de 

desenvolvimento dos filhos. Destaca-se a sobreposição dos desejos dos pais em 

detrimento das necessidades dos filhos e terceiriza-se do processo educacional 

destes. 

IMATURO 
 Família que não se encontra preparada para exercer sua função psicossocial e 

para capacitar os filhos para constituição de nova família. 

REGULADOR 

Família percebida enquanto reguladora de suas relações, por meio de padrões e 

regras a serem seguidos. Isto às custas de punições, tais como castigos, 

repressões e imposições de limites. 

FAMÍLIA-ARRANJO 

Família percebida como possuindo configuração familiar dinâmica que por sua 

vez, compreende-se por um lado, pela valorização dos laços familiares e 

vinculações afetivas. Por outro, centralizada no papel da mulher, enquanto 

responsável por educar, cuidar, prover de afeto os filhos. 

FAMÍLIA-ESTRUTURA 

Família percebida como possuindo configuração familiar fixa, pautada em 

padrões biológicos ou predeterminados pela sociedade, que deve se estabelecer 

por meio de um modelo padronizado de regras que normatizam as interações 

familiares.  

ABERTO-VULNERÁVEL 
Consiste em considerar as influências das interações intra e extrafamiliares 

estabelecidas pelo grupo familiar em seu processo de funcionamento. 

FECHADO-PRAGMÁTICO 

Família compreendida como de interações projetadas para o futuro, por 

centrarem suas relações no desenvolvimento profissional e pessoal de seus 

filhos. O que decorre em um distanciamento afetivo. 

EIXO 2- A CONCEPÇÃO DA FAMÍLIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA 

ABERTO-VULNERÁVEL 
Família percebida como frágil devido a vivências tais como dependência 

química, padrões de violência, carência cultural e econômica. 

FECHADO-PADRÕES 

VINCULARES 

TRANSGERACIONAIS 

Consiste em perceber a transmissão intergeracional das regras ou padrões de 

comportamento que norteiam a interação familiar.   

FECHADO-CONFLITIVO 

Família percebida como possuidora de vínculos frágeis, marcados por 

comportamentos de repressão, intimidação, agressão, autodefesa e ausência de 

carinho e afeto. Nos quais prevalece sentimentos de medo, desconfiança. Por 

conseguinte, naturaliza-se a violência intrafamiliar. 

FECHADO-AUTORITÁRIO 
Define-se como a família que estabelece suas relações pautando-se em 

interações hierarquizadas, regidas pela autoridade ou autoritarismo parental. 
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PROVEDOR 

Consiste na percepção da interação familiar enquanto base para a proteção de 

seus integrantes, para o processo educacional e de transmissão de valores aos 

seus filhos. Outra característica que se evidencia neste sentido é a manutenção 

da união, quando o grupo se encontra em situações de adversidades. 

MODELO 
Consiste na capacidade apresentada pela família em prestar-se como parâmetro 

comportamental para seus integrantes.  

FAMÍLIA-ARRANJO 
Consiste em considerar a mulher como figura central no cuidado afetivo dos 

filhos. 

EIXO 3- A CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA EM CONTEXTO DE ATENDIMENTO 

ABERTO-VULNERÁVEL 

Consiste em perceber a família enquanto um grupo detentor de fragilidades, tais 

como: dependência química, padrões interacionais de violência, carências 

cultual e econômica. Por um lado, destaca-se a fragilidade vivenciada pelo 

grupo familiar, e por outro, as fragilidades potencializadas mediante os 

atendimentos prestados pelas instituições públicas. 

PROVEDOR 
Família percebida enquanto base para os filhos e para a edificação de uma 

sociedade mais justa e tranquila. 

NEGLIGENTE 

Família considerada como desinteressada, descompromissada ou mesmo 

agressiva com os profissionais, no que se refere à busca de solução de suas 

demandas 

Fonte: a própria autora 

 O quadro evidencia as variações que as unidades de sentido passaram quando 

identificadas em diferentes dimensões do objeto de representação estudado. Isto demonstra a 

que a representação social apresenta dinamicidade mediante o contexto no qual se desenvolve, 

alterando-se a cognição elaborada sobre ela e, consequentemente a prática social realizada a 

partir da mesma.  Estas alterações serão melhore evidenciadas no capítulo referente à análise e 

discussão dos resultados. 

 Em continuidade ao processo de análise, denominada por Bardin (2011) de 

“exploração do material”, identificamos as unidades textuais, caracterizadas por trechos no 

corpus da pesquisa, que apresentassem relação com os temas, ou US, identificadas. 

Efetuamos recortes destes trechos, denominados de Unidades de Registro (UR), a partir da 

identificação de sua relação com as US. Consequentemente, tornou-nos possível verificar a 

consistência do sentido, por meio da frequência com a qual a UR se apresentava no corpus. A 

Tabela 5 apresenta as US, a frequência e o seu ranqueamento na totalidade do corpus. 
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Tabela 5- Unidades de sentido e sua frequência e ranqueamento na totalidade do corpus 

Unidade de Sentido FA FR 
Ranqueamento na 

totalidade do corpus 

Aberto-Vulnerável 32 23,2% 1ª 

Provedor 29 21,0% 2ª 

Negligente 24 17,4% 3ª 

Família-Arranjo 11 7,9% 4ª 

Família como Modelo 11 7,9% 4ª 

Padrões Vinculares Transgeracionais 10 7,2% 5ª 

Fechado-Conflitivo 8 5,8% 6ª 

Família-Estrutura 5 3,6% 7ª 

Imaturo 3 2,6% 8ª 

Fechado-Pragmático 2 1,4% 9ª 

Fechado-Autoritário 2 1,4% 9ª 

Regulador 1 0,7% 10ª 

TOTAL 138 100,1   

Fonte: a própria autora 

 

 Observamos na Tabela 5 que a unidade de sentido mais frequente é Aberto-

Vulnerável (23,2%); seguido de Provedor (21%); Negligente (17,4%); Família-Arranjo e 

Família como Modelo, ambas com frequência de 7,9%; Padrões Vinculares Transgeracionais 

(7,2%); Fechado-Conflitivo (5,8%); Família-Estrutura e Imaturo (3,62%); Fechado-

Autoritário e Pragmática ambos com 1,4%; e a com menor frequência  Regulador, (0,7%). 

 

4.3.1.3 Categorização 

 

 Em continuidade ao processo de exploração e codificação do corpus as unidades 

de sentido foram agrupadas e organizadas em categorias (TAB.6), definidas a partir das 

diferentes formas de representar a família, a saber: a família enquanto padrão de 

funcionamento, a família enquanto sistema, a família enquanto forma de organização e 

família enquanto núcleo de influência.  Segundo Oliveira (2008), categorizar implica em 

transpor o discurso original, oferecendo, impondo uma nova organização intencional às 
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mensagens. Esta organização se viabiliza por meio do agrupamento dos elementos 

enunciados, considerando seus sentidos comuns.  

 

Tabela 6 - Categorias, definições, frequências absoluta e relativa, ranqueamento das 

categorias na totalidade do corpus e frequência das US na totalidade do corpus 

Categorias 
 (FA)  (FR) 

Ranq. 

das 

Categ. 

US FA FR 
Definição 

PADRÃO DE FUNCIONAMENTO: 

Família enquanto conjunto de padrões 

e/ou regras de interação e vínculos entre 

seus membros 

57 41,30% 1ª 

Provedor 29 21,00% 

Negligente 24 17,40% 

Imaturo 3 2,80% 

Regulador 1 0,70% 

SISTEMA:   

Família enquanto sistema que opera e 

interage em diferentes graus com 

ambiente externo (Social) 

54 39,10% 2ª 

Aberto-

vulnerável 
32 23,90% 

Fechado-

pragmático 
2 1,40% 

Fechado-

P.V.Transg. 
10 7,20% 

Fechado-

conflitivo 
8 5,80% 

Fechado-

autoritário 
2 1,40% 

ORGANIZAÇÃO:  

Família enquanto configuração e arranjo 

de pessoas  

16 11,60% 3ª 

Família-

arranjo 
11 7,90% 

Família-

Estrutura 
5 3,60% 

PODER DE INFLUÊNCIA: 

 Família enquanto núcleo que exerce 

influência e estabelece modelos de 

comportamentos  

11 7,90% 4ª Modelo 11 

  

7,90% 

  

TOTAL 138 100%     138 100,10% 

Fonte: própria autora 

 

 A Tabela 6 indica que a categoria com maior intensidade no corpus da pesquisa 

foi Padrão de Funcionamento, com frequência de 41,3%; seguida da categoria Sistema, 

com 39,1%, Organização com 11,6% e Poder de Influência com 7,9%.  As três US mais 

frequentes no corpus foram Aberto-vulnerável (23,9%), Provedor (21%) e Negligente 

(17,4%). 
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Tabela 7- Frequência da US por categoria distribuídas nos três eixos de análise 

Categoria Unidade de Sentido FA 
 FR FR 

(Eixo) Categ. 

EIXO 1 – A CONCEPÇÃO DA FAMÍLA EM CONTEXTO GERAL 

PADRÃO DE FUNCIONAMENTO 

Provedor 16 47,1% 28,6% 

Negligente 14 41,2% 25,0% 

Imaturo 3 8,8% 5,4% 

Regulador 1 2,9% 1,8% 

TOTAL NA CATEGORIA 34 100,0% 60,8% 

ORGANIZAÇÃO 
Família-Arranjo 10 66,7% 17,9% 

Família-Estrutura 5 33,3% 8,9% 

TOTAL NA CATEGORIA 15 100,0% 26,8% 

SISTEMA 
Aberto-Vulnerável  2 50,0% 3,7% 

Fechado-Pragmático  2 50,0% 3,6% 

TOTAL NA CATEGORIA 4 100,0% 7,1% 

PODER DE INFLUÊNCIA Modelo 3 100,0% 5,4% 

              TOTAL NA CATEGORIA 3 100,0% 5,4% 

TOTAL NO EIXO 56  100,1% 

EIXO 2- A CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA 

SISTEMA 

Aberto- Vulnerável  13 39,4% 25,0% 

Fechado P.V.Trans 10 30,3% 19,2% 

Fechado- Conflitivo 8 24,2% 15,4% 

Fechado- Autoritário 2 6,1% 3,9% 

TOTAL  NA CATEGORIA 33 100,0% 63,5% 

PADRÃO DE FUNCIONAMENTO 
Provedor 5 50,0% 9,6% 

Negligente 5 50,0% 9,6% 

TOTAL NA CATEGORIA 10 100,0% 19,2% 

PODER DE INFLUÊNCIA Modelo 8 100,0% 15,4% 

TOTAL NA CATEGORIA 8 100,0% 15,4% 

ORGANIZAÇÃO Família-Arranjo 1 100,0% 1,9% 

TOTAL NA CATEGORIA 1 100,0% 1,9% 

TOTAL NO EIXO 52  100,0% 

EIXO 3- A CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA EM CONTEXTO DE ATENDIMENTO 

SISTEMA Aberto- Vulnerável 17 100% 56,7% 

TOTAL NA CATEGORIA 17 100%   

PADRÃO DE FUNCIONAMENTO 
Provedor 8 62% 26,7% 

Negligente 5 39% 16,7% 

TOTAL NA CATEGORIA 13 100% 43,3% 

TOTAL NO EIXO 30    

TOTAL NO CORPUS 138   100,0% 

Fonte: a própria autora 
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 A tabela 7, apresenta as frequências absoluta e relativa das US e nas categorias e 

nos três eixos de análise. A primeira coluna indica as categorias; a segunda coluna as US 

classificadas nas categorias; a terceira coluna refere-se à frequência absoluta das US nas 

categorias, a quarta indica frequência relativa destas unidades nas categorias e a quinta 

coluna, apresenta a frequência relativa das US nos eixos de análise. 

 No primeiro eixo de análise, quando a família é pensada no contexto geral, 

apresentam-se quatro categorias: Padrão de Funcionamento (60,8%), Organização 

(26,8%), Sistema (7,1%) e Poder de Influência (5,4%).  Na categoria Padrão de 

Funcionamento, as US se distribuíram da seguinte forma: Provedor (47,1%); Negligente 

(41,2%); Imaturo (8,8%) e, Regulador (2,9%). Na categoria Organização: Família-Arranjo 

(66,7%) e Família-Estrutura (33,3%). Na categoria Sistema, menos relevante neste eixo, as 

US estão distribuídas em Aberto-Vulnerável e Fechado-Pragmático, ambos com frequência de 

50%. Na categoria Poder de Influência, também com pequena relevância, expressa-se por 

meio de uma única US Modelo (100%).  

 No segundo eixo de análise, quando a família é pensada no contexto de violência, 

apresentam-se quatro categorias:  Sistema (63,5%), Padrão de Funcionamento (19,2%), 

Poder de Influência (15,4%) e Organização (1,9%). Na categoria Sistema, as US se 

distribuíram da seguinte forma: Aberto-Vulnerável, (39,4%), Fechado-Padrões Vinculares 

Transgeracionais (30,3%), Fechado-Conflitivo (24,2%) e Fechado-Autoritário (6,1%). Na 

categoria Padrão de Funcionamento: Provedor e Negligente ambas com frequência de 50%. 

Na categoria Poder de Influência: Modelo (100%) e na categoria Organização Família-

Arranjo (100%). 

 No terceiro eixo de análise, quando a família é pensada no contexto de 

atendimento, apresentam-se duas categorias: Sistema (56,7%) e Padrão de Funcionamento 

(43,3%). Na categoria Sistema, as US se distribuíram da seguinte forma: Aberto-Vulnerável, 

(100%). Na Padrão de Funcionamento: Provedor (61,5%) e Negligente (38,5%). 

 Os processos de decodificação e categorização acima apresentados permitem 

visualizar os diferentes sentidos que compõem o campo de representações do grupo estudado 

sobre a família. A discussão desses resultados será realizada a seguir.  
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V ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 A análise e discussão dos resultados foi dividida em dois momentos. O primeiro 

buscou evidenciar as variações das representações nos três eixos de análise, Família no 

contexto geral, Família no contexto da violência e Família no atendimento (TAB. 7). E o 

segundo momento, se propôs apresentar as práticas de atendimento e suas relações com as 

representações identificadas no grupo estudado (Eixo- Contexto de Atendimento e dados de 

observação).  

 

 

5.1 Momento 1: Análise da Distribuição das Categorias e Representações Sociais nos 

Três Eixos de Análise 

 

 As categorias se distribuíram de forma diferenciada nos três eixos de análise, 

apresentando características particulares em cada um destes contextos (Tab. 7). A análise 

desta dinâmica permite compreender as variações que as representações sobre a família 

assumem quando o discurso se articula mediante contextos/estímulos distintos. O roteiro de 

entrevista objetivou a produção de sentidos diferenciados a partir de três contextos: geral, 

violência e atendimento. Portanto, a análise que se segue, visa entender como a família é 

representada em cada eixo e como estas representações se alteram à medida que evoluem de 

um contexto não-específico (geral) para um específico (violência e atendimento)   

 

5.1.1- Eixo 1: A concepção de família no contexto geral  

 

 Conforme mencionado, este eixo se organiza em torno de quatro categorias: 

Padrão de Funcionamento (60,8%), Organização (28,8%), Sistema (7,14%%), e Poder de 

Influência (5,4%) (TAB. 6)  

 

1) Categoria: Padrão de Funcionamento: 
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 Esta categoria se define pelo Padrão de Funcionamento estabelecido nas 

interações do grupo familiar, ao desempenhar o papel de preparar seus integrantes para seu 

desenvolvimento produtivo/profissional e para as relações extrafamiliares. 

 A primeira representação sobre família, que se formula neste Eixo de Análise, 

articula-se na relação de antinomia estabelecida entre os aspectos considerados positivos e 

negativos, decorrentes da forma como cada família exerce seu papel psicossocial. 

Especificamente, o sentido considerado positivo é denominado de Provedor, que se refere à 

família que oferece condições para o desenvolvimento educacional, emocional e pessoal de 

suas crianças. Isso ocorre por meio da transmissão de valores para o convívio social, do 

desenvolvimento do sentimento de pertença, a partir do apoio concedido por pais maduros. 

Desta forma, as relações estabelecidas entre pais e filhos são pautadas no diálogo e na 

horizontalidade.  

 

[...] porque uma família que não vive situações de maus tratos acho que dá para 

perceber que tem aquele cainho, aquela, as pessoas se unem mesmo em família, em 

união, compreensão, ajudando a crescer [...] um espaço, ser um espaço de 

acolhida, de conforto e segurança [...] [S6] 38 

 

[...] a família que a gente vê que é bem construída, que tem aquela questão do pai 

está dando apoio à mãe, a mãe dando apoio ao pai, você percebe isso claramente 

dentro da escola, o ajustamento da criança dentro do ambiente, a questão do 

aprendizado. [...] E a gente percebe a família que cuida, que educa, que caminha 

junto, é outra coisa, você percebe claramente. A alegria dos meninos, o 

envolvimento, o interesse é totalmente outro. Né, você deve perceber isso 

claramente também. [S10]39 

 

 De acordo com Àries (2011) a proteção social da criança teve início a partir do 

século XVI, quando surgiu o sentimento de infância e de família, tornando-se um prenúncio 

do que poderia se tornar esta guarda. Posteriormente, as mudanças no modo de sobrevivência 

das famílias, levaram-nas do ambiente doméstico para o das indústrias, em decorrência das 

novas relações de mercado. Estas modificaram, de igual forma, as demandas de trabalho e as 

necessidades da vida urbana, a mão de obra barata, disponibilizada pelas crianças e mulheres 

tornaram-se amplamente exploradas. (PIATO, ALVES & MARTINS, 2013).  

 Neste mesmo contexto, no qual as crianças e mulheres são exploradas como força 

de trabalho, surge o ideal de que o ambiente familiar é o responsável pela tutela da infância, 

pelo processo de transmissão de valores, hábitos e tradições aos filhos. Segundo Lolis e 

Kuriki (2012), este é o primeiro grupo responsável pela socialização das crianças. O que 

                                                 
38 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 9 
39 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 10 
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indica que a família irá mediar o processo das relações sociais. Esta perspectiva, encontra-se 

presente nos relatos dos sujeitos colaboradores que se apresenta como base ou estrutura e 

como responsável pela transmissão de valores considerados necessários para o convívio 

social: 

 

Valores, sobretudo valores, sei que às vezes pode parecer algo subjetivo né, pensar 

em valores, mas o que seriam os valores primordiais? Pensar naquilo que 

realmente possa ser uma estrutura para a criança, que a gente quer ensinar os 

conceitos básicos de boa educação na verdade, de lidar com o convívio social na 

verdade, conviver com as pessoas, de maneira a respeitar o outro, entender essa 

palavra, respeito[...]. [S9]40 

 

 A efetivação do cumprimento do papel mediador da família, entre o indivíduo e a 

sociedade, necessita de relacionamentos baseados na acolhida, no respeito, no diálogo que, 

acabam por desenvolver o sentimento de pertencimento. Este, por sua vez, encontra-se 

atrelado ao sentimento de confiança, necessário ao estabelecimento das relações sociais de 

forma segura e participativa (GOMES & PEREIRA, 2005). A importância em se sentir 

pertencente ao grupo familiar é percebida no relato de um dos sujeitos colaboradores, descrito 

a seguir: 

 

Nossa visão de família é isso né que a família é a estrutura mesmo da vida do 

sujeito, o sujeito que eu digo é o ser humano, a pessoa, família é a estrutura, é a 

base, é aonde deve estar alicerçada todas as bases da pessoa humana né. Então a 

gente pensa assim, que a família é tudo para a criança, a família é tudo para nós, 

mesmo depois da gente já um adulto formado, nós precisamos da família, a família 

é uma estrutura que compõem, que mantém a gente. Fico olhando agora a festa de 

Natal, Réveillon, tanta gente, ah vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas se a gente não 

estiver em contato com a família nestes momentos dá angústia, dá tristeza, dá 

solidão, é como se estivesse desgarrado , sabe?[...] a família, a gente está sempre 

querendo trazer para perto da gente né, os que são da gente. Engraçado, a gente 

nunca quer eles longe, mesmo quando eles estão longe, a gente sempre quer estar 

junto. [...] A família é aquela que dá condição, família pra nós na instituição x é 

aquela que dá condição para aquela pessoa se formar bem, para ela ser uma pessoa 

de bem, na vida né [...] [S6]41 

 

A sociedade espera uma socialização necessária ao enquadre do sujeito em um 

padrão de normatividade, sendo a produtividade uma das características dessa. Contudo, a 

realidade vivenciada pelos grupos familiares, suas idiossincrasias como contexto sócio 

histórico, ciclo de vida no qual a família se encontra e sua classe social que, segundo Souza 

(2009), delimitam os comportamentos sociais. O artigo 4º do ECA (BRASIL, 1990) que a 

família, sociedade governamental e não governamental, devem garantir o cuidado e proteção 

                                                 
40 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 9. 
41 Excerto extraído da entrevista do S6. 
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das crianças e adolescentes. Todavia, a família encontra-se muitas vezes na posição inversa 

desta função, tendo em vista suas privações econômicas e sociais, que acabam por excluí-la 

socialmente. “A injustiça social dificulta o convívio saudável da família, favorecendo o 

desequilíbrio das relações e desagregação familiar” (GOMES, PEREIRA, 2005, p.360). 

 Desta forma, direciona-se à família o papel de instituição mais importante no 

processo de socialização das crianças, ao mesmo tempo em que lhe é garantida a proteção do 

Estado, como exposto no art. 227 da Constituição/1988, “A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado.” Esta proteção propicia à família corrigir os seus desvios, 

responsáveis por dificultar a efetivação de seu objetivo primordial, que é preparar os seus 

filhos para a vida social (MELO, 2012), 

 

[...] Assim, ressalta a concepção individualizante e sacralizante da família, que a 

entende como espaço insubstituível por ser o único capaz de dar cuidados e 

proteção. E quando essa condição fica abalada/fragilizada, cabe à política pública de 

assistência social trabalhar o resgate da família como espaço de proteção, atuando 

nas “suas contradições” para garantir o direito à convivência familiar e comunitária. 

Neste sentido, se evidencia a legitimação da individualização das sequelas da 

“questão social” na família. (MELO, 2012, p.106) 

 

 A partir desta perspectiva, surge outros sentidos concernentes à categoria Padrão 

de Funcionamento, distinguidos como negativos que, correspondem ao não cumprimento ou 

ao cumprimento de forma inadequada42 do papel familiar. Estes são representados pelos 

sentidos: Negligente, Imaturo e Regulador. De acordo com a Tabela 7 percebemos que, 

embora cada um destes sentidos possua frequência inferior ao sentido considerado positivo, a 

soma da frequência dos três, resulta em 32,2%, ultrapassando o sentido considerado positivo, 

que se apresenta com 28,6%.  

 Estas US, consideradas como aspectos negativos da categoria Padrão de 

Funcionamento, possuem como característica comum, algum “desvio” das atitudes ou 

comportamentos familiares que resultam no impedimento da proteção integral das crianças e 

adolescentes e, consequentemente de seu processo de socialização. Sendo assim, o Estado 

encontra-se autorizado constitucionalmente, para intervir e fazer as correções que julga ser 

adequadas. Assim sendo, o direcionamento de salvaguardar as relações familiares, muitas 

vezes parte do princípio de que as famílias que necessitam da ação do Estado são famílias 

vulneráveis, conflituosas, despreparadas, negligentes, desestruturadas. Contudo, tais 

pressupostos desconsideram os potenciais destas famílias, as quais acreditamos que ao invés 

                                                 
42 Este termo não corresponde à juízo de valor da pesquisadora, mas sim, de inferência, a partir dos relatos dos 

sujeitos colaboradores. 
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de frágeis, vivenciam situações que potencializam suas dificuldades, frequentemente 

instituída pelo processo sócio histórico no qual elas se constituíram. Destes processos 

podemos citar a condição estruturante de nossa sociedade escravocrata que deixou de forma 

incrustada suas sequelas de desigualdades sociais, econômicas, culturais, de acesso aos 

direitos, etc., que por sua vez alimentam o fenômeno da violência. 

 De acordo com Melo (2012), as fragilidades pelas quais passam as famílias, 

decorrem das situações cotidianas as quais elas vivenciam, em decorrência das desigualdades 

sociais. Em conformidade com a autora, percebemos que as vulnerabilidades no Brasil, foram 

instituídas na sua constituição enquanto nação. As relações que aqui se estabeleceram foram 

de extrema desigualdade de direitos, marcadas pela sobreposição de uns sobre os outros. Estas 

relações são nomeadas por Eisler (2007) como relações androcêntrica, presentes por exemplo, 

na escravidão, na discrepância das relações de gênero, na disparidade econômica. Estes 

exemplos podem ser percebidos no processo histórico do Brasil Colônia e ainda como padrão 

interacional que insiste em sobreviver nos tempos atuais (MINAYO, 2006). Assim sendo, o 

município de Diamantina que se estruturou sob o imperativo colonial, acompanhado de todos 

os valores moralistas-religiosos, de exploração de seres humanos e de bens de consumo surge 

como espaço extremamente propício para perpetuação de desigualdades de diversa ordem. 

 Desta forma, compreendemos que a violência é um fenômeno social, cerne da 

formação de nosso país, que se encontra presente em todas as sociedades, divergindo quanto à 

intensidade e contextos socio histórico. O que nos possibilita compreender que padrões de 

violência, foram fundantes em nossa constituição enquanto país. Esta reflexão remete-nos às 

US que, correspondem aos quatro aspectos negativos da categoria Padrão de Funcionamento, 

explanados a seguir (MIANYO, 2006; ALMEIDA, SANTOS, ROSSI, 2006). 

 

Unidade de Sentido Negligente: 

 

 O sentido Negligente, corresponde à família que assume postura de displicência, 

no que se refere ao processo de desenvolvimento dos filhos. Esta atitude muitas vezes 

manifesta-se pela sobreposição dos desejos dos pais em detrimento das necessidades dos 

filhos e pela terceirização do processo educacional destes. Isto se justifica, segundo os relatos 

dos sujeitos colaboradores, ora por excesso de trabalho, ora por condições de carências sociais 

vivenciadas pela família, e, caracteriza-se pelo desajustamento psicossocial e escolar das 

crianças.  
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[...] Quando eu chego dentro de minha casa, eu já quero descansar, eu não tenho 

tempo para escutar meu filho, eu não tempo para falar com ele, dar um abraço. Eu 

vejo hoje a família muito assim, a mãe “ah eu gosto muito daquele barzinho eu 

vou” [...]. Mas não, eles priorizam mais o lado pessoal do que o familiar e essa 

criação dos filhos e isso acarreta em tudo que a gente está vendo aí. Eu acredito 

muito nisso. [S3]43 

 

[...]. Porque hoje em dia, não, eu não acho que é só hoje em dia não, sempre teve 

essa visão, mas hoje está mais acentuado, que a família entrega para a escola né, e 

ela que tem que educar [...] a família hoje não tem tanto tempo, não tem tanta 

disponibilidade de ficar cuidando da criança, principalmente com a saída da 

mulher para o mercado de trabalho. Aí todo mundo cai em cima da mulher né 

(risos) [S7]44 

 

Por que hoje muitos não estão conseguindo dar nem o mínimo que é carinho, 

atenção? Por que eles[FAMÍLIA] estão muito focados em fazer aquilo que vai 

satisfazer o eu deles , quando na verdade a gente tá aqui para servir, ser útil na 

vida das pessoas e as  crianças estão realmente sendo deixadas de lado em 

detrimento do eu, do ego dos pais que estão vivendo no mundo para satisfazer 

aquilo que eles mais desejam e aí os direitos das crianças estão sendo 

negligenciados começam a ser negligenciados dentro de casa. [S1]45 

 

 De acordo com a OMS (2006) a negligência corresponde à insuficiência de 

cuidados básicos necessários à sobrevivência digna de crianças e adolescentes. Dados MDH 

demonstram que nos períodos referentes de 2011-2017 esta modalidade de violência 

destacou-se na região sudeste. 

 Perceber a família enquanto negligente, desinteressada, favorece atitudes de 

responsabilização deste grupo pelos problemas sociais, tais como evasão escolar, 

criminalidade, desemprego, dependência química. De acordo com Melo (2012), com o 

objetivo de garantir os direitos universais às famílias em situação de vulnerabilidade as ações 

institucionais delegam às famílias e aos indivíduos, a responsabilidade pela situação de 

miséria a qual se encontram. Santos, Costa e Silva (2012, p.83), em estudo que avalia as 

medidas protetivas sob a perspectiva das famílias, distinguiram aspectos definidos como 

“Desrespeito e Culpabilização” evidenciados pelas famílias da seguinte maneira: 

 

Neste ponto destaca-se o fato de que a relação estabelecida entre as instituições e o 

público pode, muitas vezes, ressaltar e fortalecer a inclusão dessas famílias no 

processo de proteção de forma perversa. Nos três casos em que se buscaram 

informações ou se insistiu para recebimento das ações necessárias, a experiência na 

interação com os profissionais demonstrou que estas, no momento em que 

necessitavam de ajuda, não foram devidamente acolhidas e, fato ainda mais grave, 

foram culpabilizadas por sua condição de vulnerabilidade e de necessidade. 

 

 

                                                 
43 Excerto extraído da entrevista do S3 
44 Excerto extraído da entrevista do S7 
45 Excerto extraído da entrevista do S1 
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Unidade de Sentido Imaturo: 

 

 O sentido Imaturo, compreende-se pela família que não se encontra preparada 

para exercer sua função psicossocial e para capacitar os filhos para constituição de novas 

famílias. O que denota um modelo a ser seguido e a necessidade de se promover ações 

institucionais que possam preparar, capacitar estas famílias para a aprendizagem de atitudes 

coerentes com o que é tido como correto. Esta perspectiva é demonstrada por Santos (2003), 

quando descreve sobre o modelo de família instituído pelo ideário burguês, na qual os 

cuidados às crianças deveriam ser supridos pela família. Com o objetivo de assegurar este 

ordenamento familiar, sustentáculo da sociedade, medidas higienistas foram ancoradas na 

religião e na ciência. Configurações familiares ou comportamentos contrários ao esperado, 

foram veementemente moralizados e encontraram ancoragem em crenças, que de acordo com 

Mello (2005) naturalizam a família como condição do humano. Nesta naturalização encontra-

se imbricada o que se espera dos comportamentos de cada integrante, no que tange ao seu 

papel, sendo assim, justifica-se o pressuposto de que deve haver capacitação e treinamento 

para enquadre comportamental. O relato seguinte, demonstra esta necessidade de preparo da 

juventude, sobretudo das mulheres, para uma vida em família: 

 

[...] Então há uma dificuldade muito grande, que eu, particularmente, atribuo a 

isso, porque quando você percebe por exemplo as mulheres, as jovens há 30 anos 

atrás, elas eram preparadas para? Para o casamento, para casarem, e duas 

décadas para cá elas são preparadas para é, serem profissionais. Os pais estão 

muito preocupados com a educação profissional dos filhos e não estão tão focados 

na questão da formação de princípio, de valores, para a vida em sociedade. Então 

há uma certa dificuldade muito grande para estes novos que estão chegando e 

assumindo relacionamento conjugal. [S1]46 

 

Unidade de Sentido Regulador: 

 

 Por fim, a US Regulador, que se expressa com menor intensidade, corresponde à 

crença de que a família regula as relações por meio de padrões e regras a serem seguidos, às 

custas de punições, tais como castigos, repressões e imposições de limites. Dados da 

UNICEFF (2017) demonstram que, mundialmente, cerca de um em cada quatro cuidadores, 

acreditam que a punição ou castigos físicos sejam eficientes e necessários ao processo de 

educação das crianças. Tal epistemologia justifica atos de sobreposição ou de violência, 
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tornando-o naturalizado nas relações familiares. Encontramos esta perspectiva no relato 

subsequente: 

 

[...] Não tem problema castigar né, que é que tem castigar o filho, quando ele erra? 

O que é que tem reprimir? O que é que tem repreender? Isto faz parte dos limites da 

educação dos filhos  [...] [S2]47 

 

2) Categoria: Organização: 

 

 A categoria Organização caracteriza-se pela disposição das pessoas e vínculos 

familiares. As representações de família pensada enquanto Organização, se articulam em 

torno da antinomia Família-Arranjo/Família-Estrutura, com predomínio da Família-Arranjo 

que corresponde ao grupo familiar que se organiza de forma dinâmica, no que se refere à sua 

configuração. Neste polo, por um lado, valoriza-se a flexibilidade na organização dos laços 

familiares e a vinculação afetiva dos mesmos. 

 

[...]não de homem e mulher, né, pelo contrário, hoje tem vários tipos de família, é 

de pessoas do mesmo sexo, criando filhos, eu acho que isso aí independe, o negócio  

é a questão de dar amor, de dar bom exemplo, né, dá essa segurança que as 

crianças precisam saber, essa criança entender o seu lugar dentro da família [...] 

[S4]48 

 

Nós temos a visão da família tradicional, pai mãe e filhos, mas nós também 

acolhemos as outras famílias porque nós acreditamos que a amor entre as pessoas 

é, independe de ser a família formal né, a família tradicional, mas outros tipos 

também, a gente acolhe, entende que o que o ser humano ele quer? Ele quer ser 

amado, independente de como serão esses laços se há ali o carinho, o amor o afeto, 

nós, entendemos que tem que cuidar, que tem que apoiar. [S8]49 

 

 Por outro lado, distingue-se o ordenamento familiar centralizado em uma figura, 

em geral, a da mulher, responsável por educar, cuidar, prover de afeto os filhos e manter a 

estabilidade do casamento. Embora este sentido denote a possibilidade de flexibilidade da 

noção sobre a configuração familiar, ancora-se no ideal de mulher. 

 

Percebo nestes 10 anos que estou, que é muito comum na nossa região, é mães que 

abandonam os filhos, e levam o cartão do bolsa família, que é o sustento da família, 

nem isso se importam. Vão deixando os filhos com os pais para viverem outros 

relacionamentos, então assim, e eu não consigo imaginar isso antigamente, quando 

as mulheres aceitavam tantas coisas para proteger os filhos né. [S4]50 
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[...] A mãe que tem que mudar, a família tem que mudar, se não mudar, o jovem não 

muda para acompanhar. [SOB1]51 

 

 Minayo (2006) destaca o equívoco a respeito da ideia do surgimento de novos 

ordenamentos familiares. No período colonial, já se estabelecia ordenamentos familiares 

diversificados, embora negados e discriminados, compostos por mulheres chefes do lar, como 

por exemplo as mulheres alforriadas. Estas, lançadas à própria sorte, buscavam recursos para 

sobrevivência vendendo quitandas, prostituindo-se, alugando quartos de suas residências, 

mantendo relações de concubinato com seus senhores (FURTADO, 2003). Estes e outros 

diversos tipos de arranjos familiares, se evidenciaram como realidade, reivindicada, a ser 

respeitada e aceita na sociedade, a partir dos movimentos de contracultura ocorridos no século 

XX (MELLO, 2005).   

 O questionamento da hegemonia familiar, favoreceu que novos ordenamentos de 

interação neste grupo fossem aceitos ou pelo menos legitimados. A evidência destes arranjos, 

desvelaram outras formas de se viver família, por meio da escolha e da busca de satisfação 

pessoal, como demonstrado por Mello (2005),  

 

Generalização do divórcio, da monoparentalidade, da autonomização da sexualidade 

em relação à conjugalidade e à reprodução, da possibilidade de não-coabitação, das 

experiências de multiplicidade e simultaneidade de parceiros afetivos sexuais, da 

redefinição dos papéis de gênero e da secularização dos vínculos conjugais, têm 

proporcionado uma intensa transformação nas representações sociais da família e do 

casamento.(MELLO, 2005, p.28) 

 

 A diversidade de ordenamento familiar encontra-se em evidência nas instituições, 

 

[...] hoje com estes novos arranjos que existem né, que a concepção de família que 

existe, a estrutura hoje de família   é diferente. Hoje, na sociedade, um homem com 

um homem, eles constituem uma família, eles podem adotar um filho, eles 

constituem uma família, são considerados como uma família, uma mulher pela 

mesma forma. Então, os arranjos são outros, os arranjos são diversos [...] [S1]52 

 

Na instituição “x” a gente está ampliando este olhar sobre família, devagar, que até 

então a gente tinha uma visão mais conservadora, a gente que eu digo é a gente 

enquanto instituição. A própria Igreja está revendo isso, então as questões da 

família têm as relações homoafetivas, então tem tudo isso que a gente tem de levar 

em consideração, nós que trabalhamos com instituição “y”. É real, então não 

adianta a gente fazer vistas grossas [...] [S3]53 
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 A outra US presente nesta categoria é a Família-Estrutura, que se refere à 

percepção de família por meio de configuração fixa, pautada em padrões biológicos ou 

predeterminados pela sociedade, que deve se estabelecer por meio de um modelo padronizado 

de regras que normatizam as interações familiares.  

 A instituição do modelo familiar burguês, forneceu um arquétipo de interação 

familiar, baseada na privacidade, coabitação, divisão sexual do trabalho, conforme descreve 

Mello (2005): 

 

Tentava-se até recentemente, normatizar a vivência familiar a partir de um modelo 

ideal – formado por um homem provedor e uma mulher afetuosa que se amam, que 

são casados civil e religiosamente, em primeiras e indissolúveis núpcias, que são 

fiéis afetivo-sexualmente, que têm pelo menos dois filhos, de preferência um casal, e 

que coabitam. Tal modelo tende a atuar como referência de família feliz e de utopia 

de ordenação da vida doméstica para todos (ROMANELLI, 1995) e como parâmetro 

a partir do qual as outras formas de vivência familiar são definidas como desviantes, 

incompletas, desorganizadas, desordenadas ou mesmo ilegítimas. (MELLO, 2005, 

p.35) 

 

 Os relatos dos sujeitos colaboradores, a seguir, denotam que, embora seja 

perceptível as mudanças nas configurações familiares, uma das ancoragens da representação 

sobre família encontra-se pautada no modelo retratado por Mello (2005), no qual permeiam as 

premissas de heterossexualidade, monogamia, coabitação. 

 

E assim o ser humano, não sei se poderia dizer este termo, ele está se tornando 

descartável, antes havia uma cultura de que, é, o casamento ele teria que ser o 

casamento, era uma relação só, com uma pessoa só, para a vida toda  e hoje com 

estes novos arranjos que existem né, que a concepção de família que existe, a 

estrutura hoje de família  é diferente. [S1]54 

 

Bom eu vou falar, né, por mim, mas eu acredito que as minhas colegas, porque a 

gente conversa muito sobre isso. O conceito de família está mudando muito, né, 

aquela família tradicional, culturalmente imposta né, que a mãe fica dentro de casa, 

cuidando dos filhos, o pai saia para trabalhar, não deixava nada faltar e tinha 

aquele respeito entre todos, isso já se perdeu. E aí eu fico vendo alguns valores né, 

sendo deixados para trás. [...] eu acho que essa visão de família está tão é sei lá 

desconfigurada [...]  [S4]55 

 

3) Categoria – Sistema 

 

 Neste eixo de análise, a categoria Sistema se apresenta com baixa intensidade. 

Neste cenário, ela caracteriza-se pelo funcionamento do grupo familiar, que se processa 

mediante as interações estabelecidas em âmbitos intra e extrafamiliares. A representação 
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social que emerge desta categoria, articula-se por meio da relação antinômica, Sistema Aberto 

(S/A) - Sistema Fechado (S/F).  

 As perspectivas teórica de Bertalanffy (1989) e de Bronfenbrenner (1996) 

entendem a família enquanto sistema. De acordo com o segundo, existe uma conectividade 

entre os indivíduos e seus contextos de vivência que, de maneira interdependente se 

influenciam mutuamente. Assim, ao se considerar o ambiente familiar, é necessário ampliar a 

percepção para incluir a comunicação que este grupo estabelece com os outros grupos socias. 

Tendo em vista as interferências sofridas pela família, mediante a interação com a escola dos 

filhos, com a Igreja a qual frequentam, com o sistema educacional, com a conjuntura 

econômica e política de seu país, com os aspectos existentes na cultura da qual fazem parte. 

Enfim, ao observar um grupo familiar, torna-se necessário ultrapassar o fenômeno que se 

percebe, buscando compreender o contexto no qual este grupo encontra-se inserido.  

 A polaridade Sistema Aberto (S/A), se define pela abertura da família para 

receber influências advindas do meio externo. A US que se evidencia é Aberto-Vulnerável 

que, é caracterizada pela dificuldade da família em solucionar suas demandas por si mesma, 

devido à fragilidade em seus vínculos afetivos. Por este motivo, justifica-se a atuação dos 

profissionais da Rede de Atendimento e Proteção com o objetivo de superar tais 

vulnerabilidades.  

 

[...] É a falta de emprego mesmo e eu acho que as drogas, as lícitas e as ilícitas que 

está gerando o maior problema. [S3] 56 

[...] e essas demandas [profissionais da psicologia] que são dos próprios pais, dos 

alunos, entendeu? Para intervir nessas questões, porque às vezes eles não tem 

coragem de chegar até a gente, ou de chegar até a professora e falar, ou até quem 

ta lá do lado [...] [S3]57 

 

 Já a polaridade Sistema Fechado, por seu turno, define-se como um grupo que 

mantém a interação em torno de si mesmo, o que significa não apresentar receptividade às 

interferências externas. Esta percepção denota a responsabilização da família pelas 

contingências psicossociais que por ventura as assolam. O sentido que se apresenta neste eixo 

é o de Fechado-Pragmático, que consiste em relações familiares voltadas para o 

desenvolvimento profissional e pessoal de seus filhos. Neste sentido, projetam-se para o 

futuro, ocorrendo um distanciamento afetivo. 
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[...] os pais estão muito preocupados com a educação profissional dos filhos e não 

estão tão focados na questão da formação de princípio de valores para a vida em 

sociedade. Então há uma certa dificuldade muito grande para estes novos que estão 

chegando, e assumindo relacionamento conjugal. [...] [S1].58 

 

 A fragilidade dos laços familiares foi uma característica comum nas duas 

polaridades. O que demarca a polarização é, por um lado o grupo familiar necessitar de apoio 

externo e se mostrar acessível a isso e, por outro lado, se manter fechado em si mesmo, não 

aceitando influência externa. 

 

4) Categoria: Poder de Influência 

 

 A categoria Poder de Influência, apresenta a menor expressividade nesse eixo de 

análise. Consiste na capacidade da família em influenciar e estabelecer modelos de 

comportamentos. A representação que emerge nesta categoria é a de Família como Modelo, 

que consiste em ver a família como referência comportamental para seus integrantes. Esta 

representação se alicerça em aspectos positivos que podem influenciar as interações sociais. 

 

Eu acho que a família é a base de tudo né, e quando a gente não tem amor, carinho, 

respeito, que a gente não vivencia isso dentro de casa, a gente leva para fora. [...] 

[S3]59 

 

[...] é a questão de dar amor, de dar bom exemplo, né, dá essa segurança que as 

crianças precisam saber, essa criança entender o seu lugar dentro da família [...] 

[S4]60 

 

 De acordo com Brasil (2011), a família enquanto um grupo mediador entre 

indivíduo e sociedade, por meio da interação estabelecida entre os seus integrantes, contribui 

para a transmissão de valores. Estes fatores podem ser percebidos como valores religiosos, 

culturais e econômicos, que irão ancorar representações sociais. Neste sentido, 

compreendemos que os valores ou crenças transmitidos e mantidos pelas gerações familiares, 

se processam na interação entre este grupo e a sociedade. Entretanto, os relatos dos sujeitos 

colaboradores destacaram uma ordem inversa, que confere interferência da família na 

sociedade como um todo.  

 

[...] psicologicamente é uma tragédia para essas crianças que vão crescer, essas 

meninas que vão crescer entendendo que é normal cada dia está com um homem, 
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cada dia vê a mãe deitada com um, estes meninos que vão entendendo que pode 

chegar em casa e usar droga na frente, então assim, não têm bons exemplos, isso me 

preocupa bastante porque isso vai refletir totalmente na sociedade [...] [S4]61 

 

5.1.2 EIXO 2: A Concepção de Família no Contexto de Violência 

 

 Nesse eixo verificam-se as mesmas quatro categorias encontradas no eixo 

anterior, entretanto a sua distribuição em termos de intensidade varia, indicando aspectos que 

se sobressaem quando a representação de família é atravessada pelo contexto de violência. 

Variam também, as unidades de sentido em cada categoria, evidenciando ou subtraindo 

elementos de significação. Enquanto que no eixo de análise 1, a categoria com maior destaque 

foi Padrão de Funcionamento (60,8%) e a categoria Sistema que, apresentou uma frequência 

muito inferior (7,14%), no eixo 2 esta relação se inverte, sendo a categoria Sistema (63,5%) 

de maior destaque em relação a categoria Padrão de Funcionamento (19,2%) (TAB. 7). Esta 

inversão revela que o tema violência interfere na representação da família, destacando as suas 

diferentes formas de se relacionar com a sociedade.  

 Outra variação significativa pode ser observada na categoria Poder de Influência, 

que sobre de 5,4% no eixo 1, para 15,4% no eixo 2 evidenciando uma maior 

responsabilização da família em relação à violência.  

 

1) Categoria: Sistema: 

 

 Como dito anteriormente, ao se pensar a família em contexto de violência, a 

categoria que mais se destaca é a categoria Sistema (63,5%). Esta se caracteriza pelo 

funcionamento do grupo familiar, que se processa mediante as interações estabelecidas em 

âmbitos intra e extrafamiliares. Assim como no eixo de análise 1, as representações sobre a 

família presentes nesta categoria se articulam pela relação dicotômica entre Sistema/Fechado 

(S/F) e Sistema/Aberto (S/A).   

 De acordo com a Tabela 7, a polaridade S/A possui maior expressividade nesse 

eixo de análise (25%), representada pela US Aberto-Vulnerável. Contudo, ao se somar a 

frequência das unidades de sentido que constituem a polaridade S/F, encontramos um total de 

36,5% de intensidade, indicando maior expressividade destes aspectos, neste eixo de análise. 

A polaridade S/F se expressa em três US: Fechado-Padrões Vinculares Transgeracionais, 

Fechado-Conflitivo, Fechado-Autoritário. 
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 Quanto a unidade de sentido Aberto-Vulnerável, nesse eixo de análise, evidencia 

as fragilidades do grupo familiar, tais como dependência química, padrões de violência, 

carência cultural e econômica. O que, consequentemente, segundo os relatos, a torna uma 

família ferida, doente, incapaz de perceber suas dificuldades e de pedir ajuda, como também 

de fazer boas escolhas para seu desenvolvimento. Por este motivo seus integrantes necessitam 

ser acompanhados, ajudados, apoiados, orientados pelo Estado.  

 No eixo de análise 2, os sentidos emergentes na categoria Sistema para o termo 

vulnerabilidade se complexificam em relação ao eixo 1, onde foi destacada a dificuldade da 

família em solucionar suas demandas de forma autônoma, devido à fragilidade em seus 

vínculos afetivos. No contexto da violência a vulnerabilidade passa a ter outros elementos de 

ordem psicossocial que qualificam e tipificam a família.  

 

Eu acho que uma família que passa por este tipo de situação é uma família que, sei 

lá, fica ferida de alguma forma né [...]. E quando o motivo dessa família existir, que 

é a criança, e a criação daquela família está sendo prejudicada, acho que quase 

tudo a respeito dessa família está ou errado, ou precisando de ajuda né, de apoio. 

[S6]62 

 

Bom eu acredito que, uma família que tenha em seu bojo a violência doméstica, ou 

seja com as crianças ou entre os casais, que uma coisa está muito ligada à outra, é 

uma família que talvez é, já venha com carências anteriores, antes de constituir 

aquele núcleo né. Existe também a questão da carência cultural, econômica, é falta 

perspectiva de vida [....] [S7]63 

 

 Outro aspecto importante que se destaca nestes relatos é a necessidade de 

interferência profissional a fim de se solucionar as dificuldades as quais a família se encontra. 

A Carta Magna em seu artigo 227, reconhece a família, base da sociedade, como objeto de 

intervenção do Estado, a fim de garantir o direito social de convivência em família. 

Reforçando este objetivo, o ECA (BRASIL, 1990); corresponsabiliza a sociedade, sobretudo 

o Poder Público, em garantir os direitos às crianças e aos adolescentes.   

 

[...] esta família precisa de ajuda porque vive num ciclo de violência e não percebe 

que é um ciclo de violência, ela acha que aquilo é comum, que aquilo é normal, que 

aquilo é natural, da família, da mãe, do pai.[...] precisa de alguém para dizer para 

eles que não é desta forma que tem que ser feito, né. Então no meu ponto de vista, a 

família sozinha não sai deste ciclo de violência. [S2]64 
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 Esta perspectiva, no entanto, deve ser analisada de maneira cuidadosa, tendo em 

vista o risco de promover avaliações embasadas em preconceitos ou estigmas a partir de um 

ideal de organização e funcionamento familiar (LOLIS, KURIKI, 2012; MELO, 2012). 

Segundo Lolis e Kuriki (2012), conhecer e compreender as características do contexto 

relacional, estabelecidas em família e comunidade, bem como reconhecer as influências sócio 

históricas neste grupo familiar, são fundamentais para se propor ações que respeitem as 

particularidades presentes e promovam mudanças. 

 A polaridade S/F, apresentou-se como um sistema interacional que possui 

vínculos afetivos frágeis, revelada por padrões pragmáticos, conflitivos, autoritário. Estes 

padrões são responsáveis por gerir a vida de seus membros, mantendo-se como modelo de 

relacionamento e configuração familiar de forma transgeracional. Enfim, as fragilidades são 

consideradas como intrínsecas às relações familiares, o que decorre em pouca flexibilidade 

para mudanças.  

 

US Fechado- Padrões Vinculares Transgeracionais: 

 

 Refere-se à transmissão de regras de interação que regulam os comportamentos 

dos integrantes de um sistema familiar. Este modelo formaliza-se como um paradigma que é 

transmitido entre gerações. Cunha (2011), embasada em Ravazzola (1997) destaca que as 

interações familiares caracterizadas por violência, correspondem à repetição de ciclos 

exponenciais deste padrão comportamental. Todavia, esta perspectiva se amplia a partir da 

proposta teórica de Bronfenbrener (1997) sobre as interações entre o sistema familiar 

(microssistema), com os demais sistemas sociais (mesossistema, exossistema e 

macrossistema).  

 De acordo com Cunha (2011), os integrantes da família ao assumirem seus papéis 

e funções nesta interação, perpetuam valores e crenças do contexto micro e macrossocial, em 

seu sistema familiar, a partir de suas vivências.  “Em termos gerais, as formas agressivas de 

adultos contra crianças no seio da família são observadas em quadro de abusos que 

proporcionam as condições para a repetição de condutas (ALMEIDA, SANTOS, ROSSI, 

2006, p. 279).”  A título de exemplo, crianças educadas em um cenário no qual elas são 

desconsideradas enquanto sujeitos de direito, ao assumirem a função parental tendem a repetir 

as mesmas condutas de subordinação sofridas, praticando-as em relação aos seus filhos. Essa 

perspectiva de interpelação dos níveis micro e macro, são evidenciados também na análise de 

Souza (2009, p. 44) ao afirmar que “[...] os pais ou figura que os substituem, transmitem aos 
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filhos, quer tenham consciência disso ou não, é toda uma visão de mundo e de “ser gente” que 

é peculiar à classe a que pertencem”.  

 

[..] agora a relação de maus tratos, muitas vezes também, está relacionada ao tipo 

de infância que aquela pessoa teve. Ninguém dá o que não tem, [...]as crianças elas 

têm além dos maus tratos que elas sofrem, muitas vezes como fruto, como resultado 

de uma infância mal resolvida, né, que os pais tiveram [...] [S1]65 

 

[...] Então essas famílias que estão vivenciando isso, vão gerando frutos negativos, 

né, e essas crianças, igual esses meninos que você vê hoje, que estão ocupando 

cadeia, presídio, você pode ter certeza, alguns raros podem não ter vivenciado, 

vindo de uma família com este perfil de sofrimento, de violência mas a maioria vem 

é disso, vem desse histórico mesmo, de sofrimento de agressão. [S2]66 

 

[...] Então eu conheço muitas famílias abusivas que vêm já de outras famílias e a 

coisa vai se repetindo, enquanto a pessoa não toma conhecimento do que ela faz e 

do que ela repete e do que ela traz de bagagem, este vínculo não se rompe, 

né. [S7]67 

 

US Fechado-Conflitivo: 

 

 Esta US caracteriza-se pela fragilidade dos vínculos estabelecidos na família, que 

naturalizam o padrão de violência entre seus membros. Desta forma, as relações são 

permeadas por sentimento de medo, desconfiança; prevalecem comportamentos de repressão, 

intimidação, agressão e autodefesa. Por conseguinte, destaca-se a ausência de carinho e afeto.  

 Brasil (2014) afirma que o ambiente familiar é o que mais pode proteger ou 

promover ações de violência contra crianças e adolescentes, destacando que algumas 

interações familiares possuem a violência como forma de comunicação. Esta assertiva é 

confirmada pelos dados apresentados por Brasil (2017b), que demonstram que a maioria dos 

atos de violência perpetrados contra crianças e adolescentes foram praticados por familiares, 

34,4% pelas mães e 17,6%, pelos pais. Brasil (2018) reforça estas evidências, por meio da 

análise epidemiológica da violência sexual contra crianças e adolescentes, referente ao 

período de 2011-2017, na qual destaca a proximidade do agressor em relação às vítimas.  

 

[...] Porque você já vai chegando e vendo, você vê o olhar do pai para os filhos, 

você já vê o olhar do marido para a esposa, da esposa para o marido, então é 

aquela troca de olhares assim, raivosos né, medo, raiva, repressão, calado. A 

pessoa fica nervosa, ansiosa, tudo que vai falar fica com medo de falar, porque 

talvez o outro não vai gostar, então a pessoa demonstra o tempo todo quando ela 

está vivendo uma situação de violência. [S2]68 
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[...] e o que eu percebo é que quando uma família tem muito histórico de maus 

tratos, é meio que um, a pessoa precisa se defender dentro dessa própria casa, 

porque muitas vezes os maus tratos vêm dentro dessa própria casa. O lar não é mais 

um ambiente de segurança, o lar é um ambiente de conflito, de medo de insegurança 

[...] um espaço de medo, de coação, de violência, acho que é isso. [S6]69 

 

Então, é infelizmente às vezes as pessoas  ficam como que fala, como calejadas, elas 

não enxergam mais o que é normal e o que é maus tratos, ou o que é aceitável e o 

que não é. Então , ali tem um problema de percepção o que é um abuso e o que não 

é. Então tem que tratar de todos ali, sensibilizar. [S8]70 

 

US Fechado-Autoritário 

 

 Define-se como a família que estabelece suas relações pautando-se em interações 

hierarquizadas, regidas pela autoridade ou autoritarismo parental. Este modelo remete ao de 

família tradicional nuclear, no qual o poder é exercido a partir da diferença de gênero e de 

idade. Alicerça-se em um padrão relacional androcêntrico, no qual afirma-se o imperativo de 

dominação de uns sobre os outros (EISLER, 2007), neste sentido, as relações ocorrem de 

forma verticalizada, não havendo espaço para diálogo. 

 

[...] a questão do narcisismo ele é muito comum nas famílias, né, quer dizer, o que 

que é isso? É o abuso de poder que muitos pais ou mães têm sobre os filhos, isso é 

muito comum [...] [S1]71 

 

[...] ao passo que, uma criança que sofre maus tratos porque os pais nunca têm 

tempo, nunca têm espaço para poder conversar, só falam não, mas, não justificam 

porque que o não está sendo dito. [S1]72 

 

2) Categoria: Padrão de Funcionamento: 

 

 Conforme mencionado anteriormente, a categoria Padrão de Funcionamento 

apresentou-se como a segunda categoria de maior destaque nesse eixo de análise (19,2%). De 

acordo com a Tabela 7, apresentou uma redução na complexidade dos sentidos apresentados, 

em relação a sua presença no eixo 1, quando ocupou posição de maior intensidade (60,8%) e 

maior detalhamento de seus sentidos. Contudo, prevaleceu a antinomia Provedor-Negligente, 

que nesse cenário de análise demonstrou um equilíbrio entre as suas frequências (50%) cada 

extremidade. Observamos uma redução da frequência absoluta nesses polos, em relação ao 

eixo 1, que passaram de Provedor (16) e Negligente (14), para (5) cada uma dessas US. O que 
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demonstra uma mudança de sentido ao se pensar o padrão de funcionamento familiar quando 

se muda o contexto para a perspectiva da violência.  

 O extremo Provedor corresponde a garantia, por parte da família, de proteger e 

oferecer condições de desenvolvimento para seus integrantes, principalmente suas crianças. 

Ressaltamos que este polo se apresentou por meio de sua negativa, ou seja, ao se afirmar 

sobre o outro extremo da sua antinomia. Já o extremo Negligente, corresponde à 

responsabilização deste grupo pelo não ajustamento social e educacional da criança, 

ocasionando consequências para a sociedade como um todo.  

 

US Provedor: 

 

 Consiste na percepção da interação familiar enquanto base para a proteção de seus 

integrantes, para o processo educacional e de transmissão de valores aos seus filhos. Outra 

característica que se evidencia neste sentido é a manutenção da união, quando o grupo se 

encontra em situações de adversidades. O que confirma a noção referente ao grupo familiar 

ocupar o locus de socialização e o estabelecimento de vínculos, a partir do elo que a família 

oferece entre experiências individuais e sociais (GOMES, PEREREIRA, 2005).  Assim, 

garante-se a proteção de seus membros e o preparo para uma vida social e profissional, por 

meio da transmissão de valores.  

 

[...] mas assim, é visível, é um aluno que tem uma família estruturada e aquele 

aluno que não tem uma família estruturada.  Desde o caderno da criança, até as 

atitudes daquela criança, é muito perceptível, pouco tempo que você convive, você 

consegue detectar que aquela criança está passando por maus tratos. Ou aquela 

criança, ela não está tendo um apoio familiar como deveria. É totalmente diferente 

daquela criança que tem uma base, que tem uma estrutura familiar. [S3]73 

 

 Contudo, ao se pensar a família em contexto de violência, o Padrão de 

Funcionamento evidencia a ideia referente à necessidade deste grupo em receber apoio do 

Estado, a fim de que seu papel seja cumprido com efetividade. 

 

Então daí a necessidade de que a gente possa tentar trabalhar, inclusive dando 

suporte para que as famílias possam cumprir o seu papel, a sua missão na verdade, 

né, de serem realmente uma base estruturada para a educação da criança e do 

adolescente como um todo [...] [S9]74 
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 Lolis e Kuriki (2012) consideram a família como grupo primário da criança, as 

intervenções direcionadas ao fortalecimento de vínculos familiares, favorecem ao 

enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. Para tanto, é necessária a 

compreensão sócio histórica do fenômeno da violência para a família que passa por tal 

situação, como também o reconhecimento das expectativas sociais sobre família. A noção de 

superação e enfrentamento da violência, exige que a família seja percebida de forma 

flexibilizada, sem reificá-la como incapaz de exercer seu papel. 

 

[...] uma família que já experimentou maus tratos ela tem, pode ser uma família 

mais forte, a gente pode falar que é uma família mais enfraquecida, mas pode falar 

que é uma família mais forte também, se ela soube passar por aquela situação de 

maus tratos, de abuso e continuar unida né, porque situações ruins servem para 

fortalecer todo mundo né [...] [S6]75 

 

 

US Negligente: 

 

 Neste eixo de análise, a US Negligente, condiz com a perspectiva da família 

como responsável pelo não ajustamento da criança e do adolescente no ambiente escolar e na 

sociedade. De acordo com os sujeitos colaboradores, isto é percebido por meio da 

potencialização de comportamentos agressivos, de dependência química, de dificuldade em se 

constituir novas famílias que acabam por contribuir para a falência da sociedade. 

 

Agora quando a gente pensa na questão de vulnerabilidade, de questão de passar 

por maus tratos, é sinal que alguma coisa já faliu e se faliu aí, nessa base, é uma 

sequência que vai falir com muito mais né. [...] [S9]76 

 

Imbricada a esta perspectiva de culpabilização encontra-se a noção de um modelo 

a ser seguido, para que se alcance o resultado esperado socialmente. Souza (2009), por sua 

vez, explica essa culpabilização por não se levar em consideração a “determinação social” dos 

comportamentos dos indivíduos, como o comportamento de classes. Por meio do qual, as 

crianças recebem os valores, atitudes, privilégios ou ausência deles, por parte de suas famílias 

que, encontram-se inseridas em determinada classe social. 

 De acordo com Mello (2005) esse modelo normatizador encontra-se pautado na 

heteroafetividade, divisão sexual do trabalho, no controle de sexualidade e de natalidade, no 
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contrato de casamento firmado civil e religiosamente, na indissolubilidade do casamento. 

Desviar de qualquer uma destas normas, dentre outras aqui não relacionadas, implica em 

favorecer a classificação do grupo familiar como “desorganizado” e por isso, “[...] 

responsável por toda sorte de tragédias que atingem os indivíduos, como uso de drogas, 

iniciação sexual precoce e problemas na escola [...] (MELLO, 2005, p.35).  

 

[...] muita manifestação de indisciplina, de violência que acontecem dentro das 

nossas escolas hoje, é fruto dos relacionamentos mal resolvidos dentro das famílias, 

isso né, tem grande influência. [...] [S1]77 

 

Esta forma de perceber as famílias por meio de um parâmetro normatizador 

dificulta, ou mesmo impede, que o grupo familiar seja considerado em sua particularidade, 

negando sua existência o que, por sua vez, acaba por promover situações de violência em 

relação a esse grupo.  

 Como dito anteriormente, para se evitar a culpabilização dos indivíduos e suas 

famílias, é necessária uma boa compreensão sobre o contexto econômico, histórico, 

geográfico, etc. do qual a família faz parte. (MELO, 2012). Nesse sentido, é importante que o 

profissional reveja constantemente o conceito de família desenvolvido pela instituição na qual 

trabalha e o seu particular.  

 

3) Categoria: Poder de Influência 

 

 Embora a categoria Poder de Influência ocupe a terceira colocação no que se 

refere à intensidade nesse eixo, possui uma frequência de (15,4%) que a aproxima frequência 

apresentada pela categoria que a antecede, Padrão de Funcionamento (19,2%), conforme 

supramencionado (TAB. 7). Desta forma, a categoria Poder de Influência confere determinada 

importância à dimensão do objeto presente nesse contexto de análise.  

 A categoria Poder de Influência no eixo de análise 2 refere-se à capacidade da 

família em influenciar e estabelecer modelos de referência comportamental para seus filhos 

nas interações sociais. A representação que emerge desta categoria se constitui por meio de 

uma combinação unitária de conhecimentos em torno da família vista como como Modelo que 

consiste na capacidade apresentada pela família em prestar-se como parâmetro 

comportamental para seus integrantes. Nesse eixo, a unidade absoluta desse sentido passa de 
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(3), presente no eixo 1, para (8). Indicando modificação no objeto de representação quando 

considerado o contexto de violência. 

 Esta perspectiva, é coerente com Brasil (2011), que afirma ser a família um grupo 

socializador, transmissor de preceitos que servirão de adaptação ou não aos estabelecidos pela 

sociedade. Como exemplo destes princípios, encontram-se os de caráter religioso, econômico, 

de padrões de gênero, que vão se definindo como paradigma familiar/social. 

 Contudo, neste eixo, salienta-se os aspectos negativos destas referências, ou seja, 

os comportamentos não esperados pela sociedade, tais como indisciplina escolar e 

agressividade. 

  

E a diferença de uma família que tem problema é muito claro até na escola, sistema 

de aprendizado a socialização também, sempre o menino que tem problema, a 

maioria deles vai ser mais agressivos na escola, vai levar esse problema que tem 

dentro de casa para dentro da escola. [...] [S5] 

 

[...]Mas infelizmente, na maioria que a gente visualiza são lugares onde existe 

vivência de maus tratos, muitas vezes a criança e o adolescente que cresce nesse 

meio, ele acaba muitas vezes tentando reproduzir isso [...]Isso é um reflexo que a 

gente vê, principalmente nas escolas essa reprodução de maneira muito clara. 

[S9]78 

 

4) Categoria: Organização: 

 

 Essa categoria, assim como as anteriores, modificou sua intensidade quando se 

mudou a dimensão do objeto de representação. Conforme a Tabela 7, no eixo 1 essa categoria 

apresentou importante intensidade (26,8%) caindo para (1,9%) nesse eixo. O que indica que 

ao se pensar a família em contexto de violência as configurações e arranjos não são 

destacadas. Outra alteração que observamos do primeiro eixo de análise para esse encontra-se 

em sua antinomia Família-Arranjo-Família-Estrutura, que se dilui no eixo 2, permanecendo 

somente o sentido Família-Arranjo, que também perde de maneira excessiva em 

expressividade, que de (17,9%) para (1,9%). 

 Esta categoria consiste em padrões ou regras que ordenam os vínculos e as 

interações familiares. A representação sobre família, no contexto de violência, ao se pensar a 

família enquanto organização é a de Família-Arranjo, na qual considera-se a mulher como 

figura central no cuidado afetivo dos filhos. 
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 Melo (2012), ao contrário do descrito por Mello (2005), afirma que os arranjos e 

rearranjos familiares não se constituem pela livre escolha de seus integrantes e sim em 

decorrência do modo de organização social. Posto isto, retomamos as configurações 

familiares que se constituíram no Brasil, apesar da idealização do modelo tradicional. No 

período colonial, onde imperava o ideário da família composta por brancos, católicos, baseada 

no patriarcalismo (SOUZA & BOTELHO, 2001), conviviam lado a lado as diversas 

configurações familiares. Por exemplo, no Arraial do Tejuco (Diamantina), conviviam 

paralelamente, as famílias que possuíam configurações tradicionais, pautadas no modelo 

português e as chefiadas por mulheres, quase sempre negras, conforme destaca Furtado 

(2003). 

 Deste modo, percebe-se que os arranjos familiares no Brasil, sempre apresentaram 

diversidade, diante da organização social (MELO,2012) e os movimentos sociais que 

culminaram na Constituição/88 no Brasil, tornaram visíveis estas configurações familiares 

(MATOS, GITAHY, 2007). Contudo, apesar de se reconhecer a diversidade de arranjos, o 

modelo da família tradicional burguesa, na qual o homem se encontra como provedor e a 

mulher como responsável pela cuidado e afeto dos filhos, ainda ancora as representações 

sobre família no Brasil. Nestas, é possível identificar o ideal de comportamento feminino, 

reforçado pelo discurso higienista, ancorado na ciência e religião, que posicionavam a mulher 

como um sustentáculo da família ideal (SANTOS, 2003). O relato abaixo indica a 

responsabilização exclusiva da mulher pelo afeto de seus filhos e os entraves na interação 

escolar que resultam da ausência do cumprimento desta função: 

 

[...] e eu percebo muitos casos que não tem carinho nenhum, nas famílias esses 

meninos não tem carinho nenhum [...]. A gente vê a falta de afeto[...] no geral eu 

pergunto, qual de vocês aqui está tendo tempo de pôr seu filho no colo? [...] Porque 

às vezes o menino, às vezes tem aquela escadinha de menino, às vezes tem um de 

três, um de quatro, um de cinco, um de seis, como chegou o pequenininho, o de seis 

já perdeu o colo, ele não tem direito de mais nenhum abraço da mãe, nenhum 

beijinho, nenhum carinho e todo mundo precisa disso [S10]79 

 

 

5.1.3 EIXO 3 Contexto de Atendimento  

 

 Apenas duas categorias organizam esse eixo, Sistema, com 56,7% frequência e 

Padrão de Funcionamento, com 43,3%, ambas com significativa importância (TAB. 7). 

Notamos que a categoria Sistema, não demonstrou relevância no eixo 1, o contrário ocorreu 
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no eixo 2, quando se destacou entre as demais e por fim, manteve ênfase nesse eixo. Em se 

,tratando da antinomia S/A-S/F, no primeiro eixo demonstrou-se menos complexa, 

aumentando o detalhamento de seus sentidos no eixo 2. Já no eixo 3, esta antinomia se diluiu 

mantendo-se somente o S/A, indicado pelo sentido Aberto-Vulnerável.  

 Conforme a Tabela 7, esse sentido, apresentou frequência absoluta de (2) no eixo 

1, passando para (13) no eixo 2 e nesse eixo, alcançou representatividade absoluta de (17). 

Percebemos que esta categoria foi ganhando intensidade de um eixo para outro, embora tenha 

perdido em complexidade no contexto de atendimento (eixo 3). Neste cenário, evidenciou 

uma dualidade singular, presente no sentido Aberto-Vulnerável que por um lado destacou a 

fragilidade vivenciada pelo grupo familiar, e por outro, as fragilidades potencializadas 

mediante os atendimentos prestados pelas instituições públicas. 

 A categoria Padrão de Funcionamento ao contrário da categoria que foi subindo 

no âmbito de expressividade, embora se mantivesse em posição de destaque nos eixos de 

análise, passou da de maior intensidade no eixo um para a de segunda maior intensidade nos 

eixos 2 e 3. Observamos que a antinomia Provedor-Negligente se manteve nos três eixos, no 

contexto geral (eixo 1) o polo Negligente esteve em consonância com outros sentidos que de 

certa forma apresentavam relação com aspectos contrários ao de família provedora. Conforme 

mencionado, esta categoria apresentou frequência relativa de (26,8%) no eixo 1, (19,2%) no 

eixo 2 e (43,4%) no eixo 3 (TAB.7). 

O caráter prático das representações sociais pode ser percebido em todos os eixos 

de análise, por meio das práticas sociais que se apresentaram. No entanto, o eixo de análise 3, 

foi o que mais se aproximou das práticas desenvolvidas pela Rede de Atendimento e Proteção. 

 

1) Categoria: Sistema 

 

 A categoria Sistema é a que se destaca no eixo de análise 3. Consiste na 

percepção da família enquanto um grupo no qual os seus integrantes interagem entre si e com 

o meio externo. A representação que emerge ao se pensar a família, no contexto de 

atendimento, se articula a partir da US Aberto-Vulnerável. Do mesmo modo que no eixo de 

análise anterior, esta representa o grupo familiar como detentor de fragilidades, tais como: 

dependência química, padrões interacionais de violência, carências cultual e econômica. Em 

decorrência da fragilidade, este grupo é visto como doente, ferido, incapaz de perceber suas 

dificuldades e de pedir ajuda. Portanto, segundo os relatos, para sua preservação, necessita ser 

tratado, acompanhado, apoiado, ajudado, orientado pelo Estado. Essas ideias vão ao encontro 
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das elaborações de Souza (2009), ao afirmar que estas perspectivas se relacionam à percepção 

de uma miséria não reduzida à pobreza material da família,  

 

[...] mas antes a todo um modo de vida correspondente àquele contexto específico de 

pauperidade. Um modo de vida rústico, marcado por uma baixa contenção dos 

impulsos, em que não só existe pouco poder de vigilância disciplinar sendo exercido 

por instâncias externas às pessoas, como a polícia, mas, e isso é o principal, em que 

a disciplina e o autocontrole não foram incorporados, não foram introjetados nas 

pessoas, passando a ser qualidades intrínsecas a elas (SOUZA, 2009, p. 129). 

 

Por outro lado, o desconhecimento, por parte destas famílias sobre os serviços ofertados pelas 

instituições estatais e o descaso com o qual são tratadas, quando deles necessitam, resulta na 

potencialização de suas vulnerabilidades. 

 Posto isto, evidencia-se que a representação baseada na US Aberto-Vulnerável, se 

articula na dicotomia presente entre a vulnerabilidade interna do grupo familiar, como as 

condições sociais, culturais e econômicas, e a vulnerabilidade proporcionada ou 

potencializada, pela forma como estas famílias são consideradas pelas instituições que 

representam o Estado.  

 Conforme já mencionado anteriormente, as políticas públicas direcionam suas 

intervenções com o objetivo de proteger a família base da sociedade, isto encontra-se 

instituído pelo artigo 226 da Constituição/88. Já o artigo 227, posiciona a família como 

corresponsável pela garantia de direitos de suas crianças. Neste sentido, a família é ao mesmo 

tempo, objeto de intervenção e sujeito de ação na proteção de si mesma.  

 Como proteção aos direitos das crianças e adolescentes, tanto a Carta Magna 

quanto o ECA (BRASIL, 1990), determinam que sejam elaboradas e efetivadas ações 

multisetoriais. Isto pode ser compreendido no relato de um dos sujeitos colaboradores, como 

se segue: 

 

Estado é responsável por essas famílias, o Estado, mas as organizações não 

governamentais também são responsáveis, a segurança pública, eu penso que tem 

que desenvolver projetos e programas para trabalhar com casais. Porque às vezes a 

gente pensa em minimizar os problemas das crianças, mas precisa mudar a 

concepção e a visão de mundo de sociedade e de família que os pais têm. Então, eu 

vejo isso, né, que não só o Estado, mas como as organizações sociais né, como um 

todo, é tem responsabilidade sobre essas famílias e precisam se organizar, 

justamente para poder criar programas e projetos é, que ajudem estes casais a 

entender a concepção de mundo, de família, de sociedade. [S1]80 
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 Contudo, encontramos uma contradição no que diz respeito ao posicionamento da 

família, como integrante desta diversidade de setores sociais que possuem como objetivo 

garantir os direitos de crianças e adolescentes. Primeiramente pensamos na família enquanto 

base da sociedade, como disposto na CF/88, neste sentido, esse grupo alicerça, estrutura a 

sociedade. No entanto, ao se considerar a família enquanto necessitada de proteção, 

encontramos, mesmo que de forma velada, a noção de desproteção o que justifica o amparo 

do Estado. Logo, essa desproteção, na maioria das vezes, dificulta ou impede ao grupo 

familiar posicionar-se enquanto base da sociedade, consequentemente, podem tornar-se 

culpabilizados, pelos profissionais, pela própria família ou pela sociedade como um todo, 

como responsáveis pelas mazelas. Desta forma, o Estado torna-se responsável por minimizar 

ou cessar essas vulnerabilidades. 

 Em relação ao conceito de vulnerabilidade, de acordo com Pereira e Guareschi 

(2017), baseados nas Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), esse conceito não se encontra associado 

ao de pobreza. Ao contrário, correlaciona-se a uma multiplicidade de fatores que por sua vez, 

encontram-se diretamente relacionados ao processo de produção e reprodução de 

desigualdades sociais. Nos relatos dos sujeitos colaboradores foi possível identificar situações 

como dependência química, ausência de conhecimento sobre seus direitos ou mesmo sobre 

suas dificuldades. Não foi possível identificar uma relação desse conceito com o de pobreza 

contudo, no decorrer das observações, percebemos que as famílias atendidas são de baixa 

renda. Somente em um momento foi mencionado um atendimento realizado por apenas um 

dos setores, Saúde Mental, em uma escola na qual os alunos matriculados são em sua maioria 

pertencentes ao grupo de melhores condições sociais e econômicas. Porém, o relato sobre tal 

atendimento foi realizado de forma sucinta e com bastante cautela para manter o sigilo do 

evento e anonimato dos envolvidos. 

  Em relação ao público atendido pelo “Serviço Polícia e Família”, que por sua 

vez integra o Programa da PMMG, “Polícia Para Cidadania, não há uma definição clara, no 

entanto, é possível perceber que são famílias em situação de vulnerabilidade social. Tendo em 

vista que a situação de criminalidade, na maioria das vezes, se encontra interligada a diversos 

fatores de violação de direitos. Conforme já mencionado, fenômenos estruturais da sociedade 

brasileira, como desigualdades econômicas e sociais, discriminações étnico-raciais, dentre 

outros fatores, que tornam a violência um padrão de interação em nossa sociedade. Neste 

sentido, o público desse Serviço se define da seguinte maneira: 
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Polícia e Família é o serviço pelo qual a PMMG busca uma relação sociocêntrica81, 

com determinados núcleos familiares82, dando-lhes atenção focalizada, voltada 

para a observação da eventual existência de “fatores determinantes de 

criminalidade” [...] (MINAS GERAIS, 2011, p.15). 

 

A partir dessa definição levantamos os seguintes questionamentos: quais os perfis que se 

enquadram nos referidos “determinados núcleos familiares”? Estariam as famílias de baixa 

renda ocupando maior destaque na atenção focalizada do Serviço Polícia e família? Ou os 

fatores “determinantes de criminalidade” também são identificados em famílias que 

concentram melhores condições de renda e acesso a direitos? O que seriam esses fatores? 

 No contexto onde os sujeitos colaboradores foram chamados a pensar em suas 

práticas, emergiu a percepção da família na condição de fragilidade tão intensa, capaz de 

dificultar a compreensão sobre suas vulnerabilidades. Ou ainda de prejudicar seu 

conhecimento e entendimento a respeito do apoio que lhe é oferecido pelas instituições 

governamentais e não governamentais.  

 

Então eu vejo que para trabalhar com essa demanda aí, principalmente para 

trabalhar com algo que é tão frágil que é a família que é assim, a família é uma 

instituição, a primeira instituição criada numa sociedade. É a família, no entanto, é 

a instituição mais frágil, por quê? Porque ela sofre todos os ataques, ela sofre o 

tempo todo, é na violência na sociedade, é fruto da violência na sociedade, é de 

abuso sexual, é da violência é sexual, tudo isso, é das drogas? Da criminalidade? 

Tudo isso está atacando quem? Às famílias[...] [S1]83 

 

Eu acredito que elas [FAMÍLIAS] ainda não enxergam esse trabalho que é feito nas 

escolas ou independente de ser um programa igual o Polícia e Família, eu não vejo 

que as famílias têm um esclarecimento, vamos dizer assim para absorver esse tipo 

de trabalho não. É bem pequeno sabe, eu acho que o número de famílias que tem 

essa consciência. [S3]84 

 

 Considerar a família enquanto base para a sociedade, confere às famílias em 

condição de vulnerabilidade, um encargo muitas vezes incompatível com sua possibilidade de 

sobrevivência ou com suas condições de interação social, necessárias para o processo de 

socialização de seus integrantes. Como por exemplo, a dificuldade em cumprir sua função de 

proteção e desenvolvimento de seus integrantes, diante de injustiças sociais que esgarçam as 

relações familiares (GOMES; PEREIRA, 2005; MELO, 2012). 

 Já o segundo sentido referente à família em condição de vulnerabilidade, presente 

neste eixo de análise, insere um olhar sobre as intervenções estatais, que podem potencializar 

                                                 
81Sociocêntrico significa “tendo a Sociedade como centro”, como razão principal de todo planejamento do 

emprego operacional da PMMG.  
82 Grifo nosso. 
83 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 1 
84 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 3 
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as fragilidades apresentadas pelo grupo familiar. Esta percepção foi identificada nos relatos 

dos sujeitos colaboradores, que destacaram a possibilidade de as fragilidades familiares se 

potencializarem diante de suas intervenções: 

 

Eu vejo esta família às vezes desacreditada, sabe? Justamente por essa falta de 

conectividade entre um setor e outro. [...] Eu vejo essa família muito sofrida, 

abandonada [...]apesar de hoje ter muito recurso, ter muito mais oferta, mas essa 

oferta não está muito elaborada, sabe? [...] [S7]85 

 

A maioria das famílias principalmente as pessoas que não precisam desse 

atendimento elas não têm noção formada , mas as famílias que precisam desses 

atendimentos, a gente percebe que elas sentem né,  que há essa dificuldade de 

conseguir as coisas, não tem informação clara, precisa, então ela tem muita 

dificuldade de quando ela chega no profissional, porque o profissional ele já está 

nervoso com a situação, com outra situação, então às vezes ela tem essa dificuldade 

mesmo de acolher essa família e mesmo direcionar.[...][S8]86 

 

Ah eu acho que elas não levam muito isso a sério não. Você sabe por que elas não 

levam? Eu vou te contar: porque no dia-a-dia elas já não têm um bom atendimento 

em tudo quanto é setor que elas vão [...] [S10]87 

 

 A percepção da família enquanto vulnerável, tanto no que se refere à incapacidade 

desse grupo em garantir sua autoproteção e consequentemente a ordem e equilíbrio social, 

quanto no tocante à potencialização de suas fragilidades em decorrência dos atendimentos 

recebidos pelo Estado, corroboram as ideias de Souza (2009). Conforme já mencionado, esse 

autor enfatiza a importância em se reconhecer o processo de construção histórico ideológico 

que afirmam a condição de uma classe social destinada ao abandono social e político, 

“consentido socialmente”. Consequentemente, condenando-a à uma precarização que se 

reproduz por gerações. Ainda segundo o autor: 

 

[...] Essa classe social, que é sempre esquecida enquanto uma classe com uma 

gênese e um destino comum, só é percebida no debate público como o conjunto de 

“indivíduos” carentes ou perigosos, tratados fragmentariamente por temas de 

discussão superficiais, dado que nunca chegam sequer a nomear o problema real, 

tais como “violência”, “segurança pública”. “problema da escola pública”, “carência 

de saúde pública”, “combate à fome”, etc. (SOUZA, 2009, p.21) 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 7. 
86 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 8. 
87 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 10. 
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2) Categoria Padrão de Funcionamento: 

 

 A categoria Padrão de Funcionamento, nesse eixo, caracteriza-se pela 

identificação da família, por um lado, como base para os filhos e para a edificação de uma 

sociedade mais justa e tranquila. E, por outro lado, como desinteressada, descompromissada 

ou mesmo agressiva na busca de solução para suas demandas apresentadas.  

 A representação que surge ao se pensar a família no contexto de atendimento, 

organiza-se por meio da antinomia Provedor-Negligente.  Na Tabela 7 observa-se que o 

sentido Provedor teve frequência de 61,5% e o Negligente, 38,5%, nessa categoria.  

 

US Provedor: 

 

 No eixo de análise 3 a US Provedor caracteriza-se como a família que se 

posiciona como responsável pela educação dos filhos, contribuindo para o seu ajustamento às 

exigências sociais, sobretudo escolares. A partir dos relatos dos sujeitos colaboradores, 

percebemos que isso decorre tanto da participação ativa dos pais na solução dos problemas 

familiares, quanto da transmissão de valores aos filhos. O que contribui para o 

desenvolvimento e amadurecimento de todos os integrantes deste grupo e, consequentemente, 

no desenvolvimento de uma sociedade mais justa.  

 

[...] Então assim, eu acredito que para a instituição x, o núcleo da família é assim, é 

o principal do trabalho, é onde que é mais olhado assim é a construção desse 

ambiente saudável, para que a criança tenha oportunidade para se desenvolver, 

inclusive para participar das atividades que a instituição x propõe. [S6]88 

 

[...] a gente pensa que a gente tem que tentar dar esse suporte para essa família, na 

verdade, porque a gente acredita que a família é ainda uma base grande para uma 

sociedade mais justa, em si, uma sociedade mais tranquila [...] [S9]89 

 

 Observamos que este sentido aponta para a responsabilidade da família em 

funcionar, enquanto mantenedora do bem-estar social. Em alguns relatos foi possível perceber 

a consideração deste grupo enquanto capaz de se posicionar e opinar sobre a solução de seus 

problemas. 

 

[...] porque eles [família] que vão dizer para nós, né, quem são essas pessoas que 

poderiam: ô fulano de tal tinha que estar aqui, ele me ajuda tanto lá, nessa e nessa 

                                                 
88 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 6 
89 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 9 
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situação, eu acho que o que falta é isso , sair um pouco das instituições e ir para 

esses grupos que vão auxiliar essas instituições a resolver o problema, resolver o 

problema não, a minimizar o problema [...] [S2]90 

 

Contudo, se a família não consegue cumprir o papel a ela idealizado, passa a ser 

dimensionada enquanto “família desestruturada, desintegrada ou desorganizada, podendo 

ser responsabilizada judicialmente.” (MELO, 2012, p.119). Mello (2005), correlaciona a ideia 

de desestrutura familiar, aos discursos ancorados em preceitos religiosos, de moralização 

social. Estes surgiram como resposta aos movimentos de contracultura, presentes nas 

transformações sociais, que se intensificaram no século XX. Neste sentido, surgem 

classificações que se opõem ao sentido Provedor, destacados pela US Negligente.  

 

US Negligente: 

 

 O segundo sentido, Negligente, apresenta a noção de que a família se define como 

grupo que terceiriza a solução de suas demandas, não apresenta intenção de mudança 

referente às suas atitudes e comportamentos. Por desconhecerem as intervenções da Rede de 

Atendimento, posicionam-se ora de forma desinteressada e descompromissada, ora de 

maneira agressiva, frente aos profissionais que propõem os atendimentos: 

 

Eu acredito assim, que as famílias sabem que a rede municipal desenvolve um bom 

trabalho, têm essa consciência, mas não são os parceiros que a gente espera e que 

talvez também eles esperam do município[...] [S3]91 

 

[...] nossa função [...] que é prevenir, fortalecer estes vínculos familiares que a 

gente se esbarra nesse problema, que às vezes a família não quer este 

fortalecimento, entendeu? A família não quer é fortalecer esses laços [...] [S4]92 

 

[...] muitas famílias também querem deixar o problema só na Rede, entendeu? A 

família quer muitas vezes jogar a responsabilidade para a Rede, e só quando a Rede 

vai agir também, muitas famílias olham a rede como o inimigo que a gente vê, 

quando precisam ir para a promotoria e tudo. Aí já começa a ver a Rede como, tipo 

assim, já é um problema para eles. A rede quando identifica um problema vão ter 

que tomar as medidas né, e aí começa a tratar a rede com muitas, muitas famílias 

chegam até de ser agressivas com algumas pessoas porque a gente chega de ver 

comentários, entendeu? [...] [S5]93 

 

 Segundo Moscovici (2015), a representação social apresenta um caráter 

prescritivo. Sendo assim, a maneira como a representação sobre família é estabelecida em 

                                                 
90 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 2 
91 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 3 
92 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 4 
93 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 5 



164 

 

determinada rede de atendimento irá influenciar diretamente a prática dos profissionais que a 

integram. A US Negligente, indica a ausência de proteção básica, necessária à sobrevivência 

de crianças e adolescentes, como alimentação, cuidado com higiene e saúde. Neste sentido, o 

Estado para garantir o direito deste público, pode exigir e penalizar as famílias, com o 

objetivo de cumprirem seu papel e se “estruturarem”, de se tornarem a “base” para o social. 

 

[...] Com essa orientação, o Estado se desresponsabiliza e defende que a família, 

para ser “estruturada” dever ser um “espaço sustentável” de harmonia, amor e 

afetividade e, assim, um espaço de garantia de bem estar social que cumpre com os 

seus deveres de garantir os direitos dos seus membros (MELLO, 2012, p.119). 

 

 Assim sendo, o tipo de interação que irá se estabelecer entre os profissionais e a 

família que demanda as ações é extremamente importante, tendo em vista que as ações podem 

ameninar ou agravar os sofrimentos pelos quais este grupo possa estar passando. Segundo 

Costa, Silva (2011) em seu estudo sobe a perspectiva das famílias referentes às medidas 

protetivas, as famílias relataram ausência de acolhimento adequado e culpabilização, por parte 

dos profissionais, em relação às vulnerabilidades vivenciadas por elas. O que vai ao encontro 

do caráter prescritivo da representação social, isto é, a representação estabelecida pela rede de 

atendimento, sobre famílias, irá influenciar diretamente na conduta profissional frente a tais 

família. Isto, independente de formação profissional, preceitos éticos, posicionamento 

político, de cada profissional (PEREIRA; GUARESCHI, 2017). 

 

 

5.2 Momento 2: Práticas de Atendimento e Suas Relações com as Representações Sociais 

Identificadas no Grupo Estudado 

 

 De acordo com Valsiner (2015, p.29) as representações sociais 

 

[...] são complexos de significados que implicam simultaneamente generalizações 

abstratas e muitas vezes abreviadas (thêmata; MOSCOVICI & VIGNAUX, 2001) 

em conjunto com valores socialmente prolíferos, e sugestões sociais específicas que 

podem ser geradas através de tais complexos num contexto concreto. 

 

 Assim sendo, compreendemos que uma representação social é constituída por 

uma diversidade de ideias, conceitos, valores, que se mesclam consubstanciando uma 

generalização ou classificação de determinado objeto. Diante desta complexidade de conexões 
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situa-se a coexistência de perspectivas opostas, presentes em um mesmo campo de 

representação, conferindo dimensões diferenciadas ao objeto representado. 

 Ainda de acordo com o autor, a “complexidade do conceito de representação 

social ajusta-se adequadamente à complexidade dinâmica do mundo que este conceito 

representa” (VALSINER, 2015, p.30). Desta forma, nesse momento de análise, buscaremos 

compreender o objeto de representação estudado, a partir diferentes circunstâncias. 

Consequentemente, observaremos a característica apresentada por cada campo 

representacional, à medida que é proposto aos indivíduos (sujeitos colaboradores) a pensarem 

sobre o objeto a partir de sua delimitação. Esta caracteriza-se pela associação do objeto a um 

outro tema como violência e atendimento em rede. 

 

5.2.1 Configuração da Categoria Padrão de Funcionamento nos Eixos de Análise Associada 

às Práticas de Atendimento e às Representações Sociais 

 

 A categoria Padrão de Funcionamento encontra-se presente nos três eixos de 

análise (APÊNDICE F). No Primeiro eixo esta categoria apresenta as US: Provedor, 

Negligente, Imaturo, Regulador. Nos segundo e terceiro eixos, as US se reduzem em: 

Provedor e Negligente. 

 A antinomia presente neste campo de representação, possui em uma extremidade 

o sentido que condiz com os aspectos positivos do papel familiar, identificado pela US 

Provedor, que esteve presente nos três contextos. Já a outra extremidade, que se caracteriza 

como os aspectos considerados negativos ou de disfuncionalidade familiar, quatro sentidos 

são evidenciados Negligente, Imaturo e Regulador. Todos estes sentidos se apresentaram no 

Eixo 1; já nos Eixos 2 e 3 evidenciou-se somente a US Negligente. Respondendo às diferentes 

circunstâncias do objeto de representação, o delineamento da dicotomia que sustenta este 

campo representacional diversificou-se, como pode ser observado por meio dos Quadros 2, 

aspectos considerados positivos e aspectos considerados negativos no que se refere à 

execução do papel familiar. 
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Quadro 2- Variações de sentidos na Categoria Padrão de Funcionamento nos três Eixos 

de Análise: polo Provedor 

Eixos de Análise Sentidos  

Eixo 1- Família 

Pensada em 

contexto Geral 

Relaciona-se ao cumprimento da função familiar no contexto 

educacional e emocional, a fim de se preparar o sujeito para as/ relações 

sociais. 

Eixo 2 – Família 

Pensada em 

Contexto de 

Violência 

 

Família enquanto espaço de transmissão de educação e valores, de 

proteção, de união, do sentimento de pertença. 

Eixo 3- Família 

Pensada no 

Contexto de 

Atendimento 

 

Pontua o contexto educacional, porém, evidencia a sobreposição do 

ajustamento social sobre o educacional. 

 

Fonte: a própria autora 

 

 Desta forma, o sentido Provedor, caracteriza-se no primeiro Eixo de análise sob a 

perspectiva de desenvolvimento humano, na qual valoriza-se o afeto, as emoções, o 

sentimento de pertencimento. Quando se pensa a família em contexto de violência, emerge a 

perspectiva da família como base, como promotora de proteção dos filhos. Logo, a ausência 

desta base, propicia o surgimento da violência. Finalmente, no contexto de atendimento em 

rede, este sentido transpõe o apresentado pelo primeiro Eixo, direcionando-se à função social 

da família, ou seja, neste âmbito, a família é percebida como responsável pelo ajustamento 

social dos sujeitos, de acordo com o esperado.  

 Posto isto, evidenciamos a importância da família no processo de socialização dos 

indivíduos, sendo o sentimento de pertencimento fundante, assim como a transmissão dos 

valores familiares que por sua vez, são repletos de emoções, agradáveis ou não. No entanto, é 

imprescindível retomarmos as reflexões de Souza (2009) que nos atenta para a existência de 

um privilégio de classes, desenvolvido em nossa sociedade escravocrata que determina quais 

são os valores, os conhecimentos, as identificações que serão desenvolvidas nas famílias, a 

partir de qual classe pertencem. Assim sendo, o ajustamento social, relaciona-se à 

naturalização das desigualdades e delimitação de quem deve ocupar os diversos espaços na 

sociedade. 
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 Os aspectos considerados negativos, do papel psicossocial que a família deve 

cumprir, é demonstrado pelo quadro a seguir: 

 

Quadro 3- Variações de sentidos na Categoria Padrão de Funcionamento nos três Eixos 

de Análise: aspecto negligente 

Eixos de 

Análise 

Unidades de Sentido Conceitos 

Eixo 1- 

Família 

Pensada em 

contexto 

Geral 

Negligente Grupo familiar que não se disponibiliza a 

exercer sua função de cuidar, de proteger suas 

crianças. Demonstra falta de maturidade dos 

pais que, iniciam a vida em família sem um 

preparo, emocional e prático. Por outro lado, 

quando o grupo cumpre com o papel familiar, 

o faz por meio de imposição de limites, como 

punições e castigos. 

Imaturo 

Regulador 

Eixo 2-  

Família 

Pensada em 

Contexto de 

Violência 

 

 

Família Negligente 

Família percebida como responsável pelos 

desajustamentos comportamentais 

apresentados pelas crianças na escola e na 

sociedade como um todo. Consequentemente, 

responsável pela “falência social’. 

 

Eixo 3- 

Pensada em 

Contexto de 

Atendimento 

 

 

Negligente 

Família que terceiriza a solução de suas 

demandas aos profissionais. Ora possui 

conhecimento sobre o funcionamento da rede 

e suas propostas de ação, porém, não 

demonstra interesse ou compromisso com sua 

mudança. Ora não possui tais conhecimentos, 

o que a torna desinteressada em participar das 

ações propostas, de forma ativa, e ainda a 

torna agressiva para com os profissionais. 

Fonte: própria autora 

 Esta polaridade, evidencia uma perspectiva de responsabilização da família pelas 

contingências vivenciadas por ela, como também pelos problemas sociais.  

 Reconhecer a família como provedora ou funcional, somente se ela promover o 

ajustamento social de seus integrantes, de acordo com o esperado para o desenvolvimento 

pessoal, interacional e profissional, sugere que ela seja responsabilizada pela condição social 

na qual se encontra. Em outras palavras, as mazelas sociais e familiares ocorrem pelo não 

cumprimento do papel familiar de prover adaptação emocional, enquadramento social, 

crescimento profissional. A partir dessa perspectiva, apresentada nos relatos dos sujeitos 

colaboradores, as práticas realizadas assentam-se em culpabilização, responsabilização destas 
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famílias pelas dificuldades que apresentam., como evidenciado a partir do outro polo desta 

relação de antinomia. 

 A partir das entrevistas e das observações, percebeu-se algumas práticas, uma 

delas corresponde à atividade de culpabilizar, responsabilizar ou punir as famílias que não 

cumprem seu papel familiar, que denominamos de Prática Punitiva. De acordo com os 

relatos dos colaboradores, esta se define como prática que alicerçada em um pressuposto de 

que as pessoas têm consciência de suas falhas e não demonstram interesse em fazer diferente. 

Nesse sentido, a punição é um recurso necessário para que suas ações sejam transformadas. 

Muitas vezes, esta prática não permite que o profissional se perceba como corresponsável no 

processo de solução da demanda, e menos ainda no processo de construção da narrativa de 

define o problema como tal. Neste seguimento, tanto a percepção da situação problema é 

localizada no indivíduo ou em sua família, independente do profissional, o que pode 

proporcionar práticas as quais este não se implica como corresponsável. Ao contrário, aplica 

seus conhecimentos de cima para baixo, conduzindo, indicando o caminho da mudança. Caso 

ela não ocorra, a responsabilidade é atribuída apenas aos sujeitos atendidos. O relato a seguir, 

evidenciam este tipo de conduta profissional, punitivo, que determina o que deve ser feito, a 

partir da aplicação de uma correção, por meio de uma punição: 

 

[...]filho que der problema e for reincidente, será colocado para fora da escola. 

[...]pai não soube educar, tem que pagar [referindo-se à multas, que devem ser 

aplicas aos pais, por comportamento inadequados dos filhos nas escola[...] [SOB 

1]94 

 

 Isto denota uma perspectiva de responsabilização da família pelas contingências 

vivenciadas por ela, como também pelos problemas sociais. O relato de um dos sujeitos 

colaboradores demonstra esta noção de responsabilização do grupo familiar, como um 

paradoxo, para o qual não se apresenta saída: 

 

Na verdade, o que está acontecendo com as famílias no geral, é o seguinte, uns 

pecam pelo excesso e uns pecam pela falta[...]” [S1]95 

 

Neste sentido, a família sempre estará em situação de erro no processo de educação de seus 

filhos, ou por excesso de zelo ou pela falta dele. 

 

                                                 
94 Excerto extraído dos relatos do Sujeito de Observação 1 
95 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 1 
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5.2.2 Configuração da Categoria Sistema nos Eixos de Análise Associada às Práticas de 

Atendimento e às Representações Sociais 

 

 A categoria Sistema encontra-se presente nos três eixos de análise, (APENDICE 

F). Conforme a (TAB. 7) o primeiro eixo, quando a família é pensada no contexto geral, 

possui pouca expressividade (7,14%). As US Aberto-Vulnerável e Fechado-Pragmático 

encontram-se presentes nesse contexto. No Eixo 2, quando se propõe a pensar a família em 

contexto de violência, essa categoria torna-se mais consistente, com frequência de (63,46%). 

As US que indicam um sistema fechado, Fechado-Padrões Vinculares Transgeracionais, 

Fechado-Conflitivo, Fechado-Autoritário, se contrapõe a US que indica um sistema aberto, 

Aberto-Vulnerável (TAB. 7). Por último, no Eixo 3, quando a família é pensada em contexto 

de atendimento, esta categoria mantém-se como mais expressiva, contudo, apresenta somente 

a US Aberto-Vulnerável. 

 A antinomia que estabelece este campo de representação organiza-se em torno da 

relação entre as polaridades S/A e S/F, que indicam modos de interação da família com o 

meio externo. De um lado sendo influenciada pelas contingências do meio externo e de outro, 

não permitindo a interferência profissional externa, regendo-se em torno de si mesma. O 

Quadro 4 demonstra como se distribui estes sentidos na categoria. 

Quadro 4- Variações das US Sistema-Aberto e Sistema-Fechado, nos Eixos de Análise 

Eixos de 

Análise 

US Conceitos 

Eixo 1- 

Contexto de 

Família em 

Contexto 

Geral 

S/A Família que possui vínculos frágeis, o que dificulta na busca 

de soluções de problemas. Ocasionando na necessidade de 

ajuda para tanto. 

S/F Família que apresenta distanciamento afetivo, por projetar-se 

para o desenvolvimento profissional e pessoal dos filhos. 

 

 

Eixo 2- 

Contexto de 

Família em 

Contexto de 

Violência 

 

 

 

S/F 

Família que possui vínculos frágeis, permeados por 

sentimentos de medo, desconfiança e violência. Na qual 

prevalecem comportamentos repressivos, intimidativos, 

agressivos e de autodefesa. As relações são regidas pela 

hierarquia e autoritarismo. Sendo o modelo regulador de 

interação familiar transmitido entre as gerações. 

 

S/A 

Família que possui algum tipo de fragilidade, tais como: 
dependência química, padrões de interação violentos, 

carências cultural e econômica. Consequentemente, torna-se 

doente, ferida, incapaz de perceber suas dificuldade e pedir 
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ajuda, necessitando de acompanhamento do Estado. 

 

Eixo 3- 

Contexto de 

Família em 

Contexto de 

Atendimento 

 

 

 

S/A 

Família de vínculos frágeis, vítima das contingências sociais 

(violência, criminalidade, privação de liberdade de seus 

integrantes, dependência química), com possibilidade de 

extensão e permanência de suas dificuldades nas suas 

interações familiares. Estes eventos dificultam a 

compreensão do cuidado adequado dos filhos e das 

instituições que lhes prestam apoio e atendimentos. Contudo, 

reconhecem que este desconhecimento advém da prática 

profissional de não acolhida e consideração desta família ao 

se propor as ações e intervenções. 

Fonte: própria autora 

 Este quadro nos possibilita observar que as polaridades S/A e S/F possuem em 

comum a fragilidade dos vínculos estabelecidos pelas famílias. No entanto, na classificação 

do sistema como sistema aberto, essa fragilidade corresponde às interferências do meio 

externo nas interações familiares. Essas podem ser interferências sociais, como econômicas, 

de violência, como também as proporcionadas pelos profissionais mediante seus 

atendimentos. Já o sistema fechado, por sua vez, o grupo familiar apresenta um padrão de 

relação marcado pelo autoritarismo, o que dificulta a intervenção externa para tentativa de 

promoção de mudança, como as desenvolvidas pelos profissionais.  

 Reconhecer as fragilidades das famílias, por meio de uma perspectiva social, 

intergeracional, favorece práticas de acolhimento, de empoderamento. Todavia, esta 

perspectiva, que legitima o outro, é parte de um processo de desenvolvimento de empatia que, 

consequentemente, refletem o olhar do profissional sobre si mesmo e sobre sua forma de 

atuação. Este olhar favorece que Práticas Acolhedoras sejam desenvolvidas, estas, por sua 

vez, caracterizam-se por uma postura do profissional de se preocupar com a pessoa que atende 

e de se "colocar no lugar do outro". Neste sentido, destacam-se comportamentos de escuta e 

busca de compreensão da realidade vivenciada pelos indivíduos e suas famílias. 

 

[...] precisamos trazer mais pessoas para a rede. Precisamos ter professores, pais, 

alunos. Se não pararmos para ouvir o outro lado, o aluno, que é a vítima, o 

fenômeno da violência aumenta mais. De onde ela tem a origem? É da família para 

com o filho, -da escola para com o aluno. O aluno vais nos dizer do ponto de vista 

dele, ele também está sendo violentado, uma reflexão que convido a todos a fazer. A 

Rede se chama Polícia e Família, mas onde está a Família? [SOB6]96  

 

[...] E os outros atores estão na Rede e outras pessoas fazem parte da rede também, 

que ainda não foram percebidas como pessoas importantes que fazem parte da 

                                                 
96 Excerto extraído da observação, relato do Sujeito de Observação 6 
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rede? Por isso que tem que dialogar com a família, porque eles [família] que vão 

dizer para nós, né, quem são essas pessoas que poderiam: ô fulano de tal tinha que 

estar aqui, ele me ajuda tanto lá, nessa e nessa situação, eu acho que o que falta é 

isso, sair um pouco das instituições e ir para esses grupos que vão auxiliar essas 

instituições a resolver o problema.[...] [S2]97  

 

 Outras práticas que se aproximam desta são as de caráter Altruísta que, se 

embasa na crença de que as ações desenvolvidas, tornarão a sociedade melhor para si, para 

sua família e pessoas para as quais desenvolve o seu trabalho.  E para que isto seja possível, o 

profissional atua pensando não somente em sua profissão e sim indo “mais além” do que o 

exercício desta lhe impõe. 

 

[...] porque se eu pensar que estou aqui e  tenho que ser profissional somente de 7 

às 17 e deixar para lá, e as pessoas que se virem, eu acho que essa rede não vai 

funcionar, eu não vou preocupar em tentar achar solução para aquela família, eu 

vou encaminhar[...] [S4]98 

 

Pode parecer utopia né, mas não, acho que todo mundo quer (riso), porque eu sou 

de Diamantina eu faço um trabalho na cidade que eu vivo, na comunidade que eu 

gosto, aonde e crio a minha família, crio meus filhos, então não é só uma atuação 

de polícia, eu enquanto cidadão, né, então a gente tem que pensar enquanto, na 

importância social da gente, no meio da nossa profissão mas enquanto cidadão, o 

que a gente quer de bom para a gente. [S9]99 

 

 E as de caráter Assistencialista, que se caracterizam por ações direcionadas a 

suprir as carências, sociais, culturais, as quais os profissionais julgam permear as famílias que 

atendem. Por este viés, o foco de atuação encontra-se no que se entende como carência, a ser 

superada, o que dificulta a percepção do indivíduo e sua família de forma integralizada.  

 

[...] até emprego para o pai desse menino foi arrumado, só porque chegou lá, 

arrumou no posto, o pai não sabia mexer com informática, tinha que apertar 

computador, não soube. [S10]100 

 

[...]nós fazemos parte de uma grande família para ajudar a todas as pessoas. Então 

a visão é muito social, nós temos ações sociais que nós desenvolvemos, nós temos 

projetos que leva doações, donativos, cursos[...]” [...]profissional que tem aquele 

chamado social, que tem amor a estar ajudando as pessoas, é um profissional que 

seria mais como uma missão, que veria essa profissão dele como uma missão de 

vida para ajudar as pessoas, um profissional que está disposto às vezes até a 

entregar mais do que ele vai receber. Dar mais tempo, mais afeto, seria como um 

trabalho. [S8]101 

 

                                                 
97 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 6 
98 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 4 
99 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 9 
100 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 10 
101 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 8 
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Esta prática também se apresentou como a atuação do profissional para “além” do que 

determina sua função, contudo, ao desenvolvê-la, este se acredita capaz de minimizar ou sanar 

as carências identificadas nos grupos familiares ou nos indivíduos aos quais atende. Segundo 

Santos, Costa, Silva (2011) estas práticas, surgem  

 

[...] na falta de procedimentos administrativos, políticas públicas e programas sociais 

sólidos que permitam o acesso da população atendida às informações que lhes dizem 

respeito, aos serviços e assistência básica, os profissionais acabaram assistindo as 

famílias atendidas na tentativa de dirimir o sofrimento por elas apresentado 

(SANTOS, COSTA, SILVA, 2011, P.84). 

 

 Contudo, tais condutas partem do pressuposto de que os profissionais possuem um 

conhecimento sobre o que seja importante ou necessário às pessoas atendidas. Promovendo ou 

propondo ações para estas pessoas, sem ouvi-las, sem considerar sua genuína capacidade de 

transformar a situação problema em possibilidade de crescimento. Essa perspectiva, exige que 

o profissional adote uma postura de coadjuvante e não mais de promotor de mudança, o que 

exige que o mesmo acredite, evidencie as potencialidades da família. Desta forma, essas 

atitudes são coerentes com as que caracterizam as práticas acolhedoras e podem ser 

identificadas no relato a seguir que destaca a credibilidade na superação do grupo familiar, 

apesar da experiência de violência: 

 

[...] uma família que já experimentou maus tratos, pode ser uma família mais forte, 

a gente pode falar que é uma família mais enfraquecida, mas pode falar que é uma 

família mais forte também, se ela soube passar por aquela situação de maus tratos, 

de abuso e continuar unida né, porque situações ruins servem para fortalecer todo 

mundo né[...] [S6] 

 

 Não obstante, outras práticas também se evidenciaram neste cenário, no qual as 

fragilidades familiares são reconhecidas, as de caráter Técnico e Pedagógico. Ambas também 

apresentaram intervenções verticalizadas, com foco na solução do problema, sem se 

considerar a capacidade resolutiva da família, o contexto no qual este grupo se encontra 

inserido e a possibilidade de ações em conjunto. 

 A Prática Técnica, caracteriza-se pela preocupação em se desenvolver ações 

pautadas no conhecimento, na formação profissional e no controle emocional da pessoa que a 

executa. Segundo relato do sujeito colaborador, acredita-se que este tipo de atuação possibilita 

que a relação estabelecida entre profissional e pessoa atendida, seja permeado pela confiança. 

 

Primeiramente tem que ser um, tem que ser técnico, porque a pessoa tem que estar 

preparada para isso. Porque não adianta pegar uma pessoa só que quer fazer 
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aquilo mas, não ter o preparo né, ser o profissional[...]profissional capacitado para 

lidar com esse problema [...] razão, é, não agir com a emoção, tem que ser mais 

com a razão da mesma forma tem que ser as pessoas, tem que tentar colocar amigo 

da família mesmo, tem que tentar mostra para família ali, que eles tá ali para 

ajudar[...] [S5]102 

 

 Já a Prática Pedagógica, define-se a partir de pressupostos, concernentes a um 

modelo referente à execução do papel familiar. Esta prática é instituída por meio de 

intervenções, que possuem como objetivo, ensinar às famílias a exercer sua função de 

mantenedora do processo educacional, da proteção e do cuidado de seus filhos.  

 

[...] se você não tem tempo com seu filho, quando for fazer as coisas de casa, 

coloque ele para fazer, façam juntos. Vai lavar uma vasilha, lave junto com ele, é 

um momento de vocês estarem juntos[...] [SOB 1]103 

[...] os pais precisam ser capacitados, as famílias não têm mais aqueles valores[...] 

[SOB15]104 

 

 Conforme observamos, esse eixo de análise propiciou reflexões sobre a interação 

entre profissionais e sujeitos a serem atendidos. Ao se falar sobre relação/interação, 

evidenciam-se os sujeitos que fazem parte deste processo e, por este motivo, ora destacou-se 

os indivíduos e famílias atendidas, ora os profissionais responsáveis pela prática de atenção. 

 Consideramos que a relação/interação entre profissionais e sujeitos a serem 

atendidos pode ocorrer de forma extremamente danosa para ambos os lados, isso quando o 

seu padrão de funcionamento desta interação, ou suas regras interacionais, se estabelecem por 

meio da disparidade e desconsideração do outro. O que, por sua vez, interfere sobremaneira 

no desenvolvimento do atendimento à demanda a ser solucionada e, consequentemente, na 

qualidade do resultado, ocasionando uma diversidade de entraves futuros. 

 Marcelo Packman (1993) destaca os obstáculos vivenciados pelos profissionais 

em suas práticas com famílias em situação de vulnerabilidade, que ele delimita como situação 

de pobreza. Dentre estes entraves, encontram-se: 

a) a sensação de sufocamento, mediante as histórias “cujo conteúdo de miséria e 

degradação humana é tal que vai além do que alguém pode testemunhar sem 

sucumbir à desesperança.” (PAKMAN, 1993, p.10); 

 

Porque eu acho que é muito desse negócio assim de “ah o profissional, tem que ter 

ética”, eu acho que isso é um discurso para justificar muitos erros [...] profissionais 

porque eu acho assim que temos sim que envolver sim, que sofrer juntos. Eu, tem 

                                                 
102 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 5 
103 Excerto extraído do relato do Sujeito de Observação 1 
104 Excerto extraído do relato do Sujeito de Observação 15 
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dias que vou para casa arrasada, mas é um arrasada assim que não me causa esse 

sofrimento de me atrapalhar na minha família. Que eu acho que é isso que a gente 

tem que evitar, é um sofrimento que fala assim: “nossa, que bom que eu não estou 

vivenciando isso! Que bom, que na minha casa não é assim! [...] [S4]105 

 

b) risco de alienação profissional, na execução de seu papel, mediante os 

objetivos e demandas das instituições as quais representa, “relacionados muitas 

vezes com a educação e a ajuda social, quando não com o controle social.” 

(PAKMAN, 1993, p.10); 

c)  as famílias identificam os profissionais como pertencentes ao “sistema” 

externo a elas e,  

 

[...] portanto, suspeitos de ter compromissos ocultos que possam levar mais 

infelicidade à família, ou sendo identificados como doador de bens materiais ou 

virtuais, a quem a família deve convencer de que seus membros são beneficiários 

apropriados (por -exemplo, benefícios por incapacidade) [...] (PAKMAN, 1993, 

p.11).  

 

 Desta forma, a “atmosfera de desconfiança”, interfere no nível de relação entre 

profissionais e famílias, dificultando o processo de atendimento. 

 

A rede quando identifica um problema, vão ter que tomar as medidas né, e aí 

começa a tratar a rede, muitas famílias chegam até de ser agressivas com algumas 

pessoas porque a gente chega de ver comentários, entendeu? [S5]106 

 

 Este padrão relacional pode provocar adoecimento dos profissionais, ocasionando 

na síndrome de Burnout, que os levam a invocar imagens de “sufocamento, impotência e falta 

de perspectiva”. Não obstante, tais sentimentos podem refletir no espelhamento de 

“frustração”, desesperança e de “impotência”, nas pessoas as quais atendem (PAKMAN, 

1993, p.11). 

 

[...] isso me preocupa bastante porque isso vai refletir totalmente na sociedade que 

a gente está inserido, isso vai complicar o nosso trabalho aqui. Porque se a gente só 

está trabalhando a criança aqui e a família não abraça, a mesma dificuldade da 

escola né, que a família está muito afastada e sinceramente eu acredito que a 

tendência é só piorar [...] né, esses abandonos afetivos que existem e são lacunas 

que vão sendo né, construídas na infância e que não vão ser preenchidas nunca e se 

tornam adultos frustrados, sem conseguir resolver seus problemas, achando que 

tudo é muito normal, né. Sem esse discernimento do que é certo do que é errado, né, 

essa é minha visão, triste. [S4]107 

 

                                                 
105 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 9 
106 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 5 
107 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 4 
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 Outra consequência deste tipo de relação, que desconsidera a legitimidade dos 

sujeitos atendidos é o encadeamento de práticas diferenciadas por instituições diversas, na 

solução de uma única demanda. Estas intervenções priorizam as incumbências profissionais, 

em detrimento da complexidade e particularidade do fenômeno e dos sujeitos que o 

experienciam. Em decorrência, evidenciam-se ações fragmentadas, marcadas pela ausência de 

comunicação ou estabelecimento de estratégias de ações em comum, por parte dos 

profissionais. Configurando em múltiplas intervenções, e sobrecarga, sentida pelas famílias e 

sujeitos atendidos.  

[...] ah eu vou lá e resolvo o problema deste fulano, enquanto instituição x, eu vou 

lá e resolvo enquanto delegada de polícia[...] mas, enquanto eu não conseguir 

pegar este sujeito, o sujeito filho ou adolescente ou a mulher que está sofrendo 

violência, ou a criança na escola, que está sofrendo abuso também na escola, e eu 

não conseguir olhar para ele e perceber qual é o sintoma que ele, qual é o 

fenômeno da violência que ele sofre e de que forma todos nós podemos ajudar, cada 

um vai trabalhar isoladamente,  que é o que tem acontecido ultimamente. [S2]108 

 

[...] Acha que resolveu o problema, mas o problema não foi resolvido, então não 

tem continuidade, aí eu não procuro outras pessoas para poder analisar outro 

ponto de vista, outra faceta, aí não dá continuidade, para ali, no que a instituição 

“x” fez. [...] [S2]109 

 

[...] a família, o público atendido é o mesmo. A rede está fragmentada porque não 

se tem uma sequência de ação na rede. [...] [SOB15]110 

 

 Consideramos que diversos estudos podem auxiliar na compreensão desse 

processo, entretanto, por ora, apoiaremos nossa reflexão em Souza (2009, p.22) ao discorrer 

sobre a legitimação do mundo moderno. Em continuidade, o autor afirma que tal legitimação 

depende do “esquecimento social da produção de indivíduos diferencialmente aparelhados 

para a competição social, desde seu “nascimento.” Assim sendo, a relação entre profissional e 

público atendido tende a promover mal-estar para ambos os lados, haja vista, que se 

fundamenta na negação do outro, a partir da negação de sua realidade histórico social 

(SOUZA,2009). Em decorrência, dificilmente se estabelecerá uma relação de confiança, de 

apoio e transformação social, uma vez que a negação é destrutiva, autodepreciativa, dificulta a 

expansão da inteligência e se centra na agressão (REZEPKA, MATURANA, 2008, p.40). 

 

                                                 
108 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 2. 
109 Idem. 
110 Excerto extraído da observação 15 
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5.2.3 Configuração da Categoria Organização Nos Eixos de Análise Associada Às Práticas de 

Atendimento e às Representações Sociais 

 

 A categoria Organização se encontra presente somente nos Eixo 1 e 2 

(APENDICE F). No primeiro eixo, quando a família é pensada em contexto geral, esta 

categoria apresenta importante expressividade (26,78%), e é constituída pelas US Família-

Arranjo e Família-Estrutura. No eixo subsequente, quando se propõe pensar a família em 

contexto de violência, esta categoria perde intensidade, apresentando-se como a de menor 

intensidade, por meio da US Família-Arranjo. Já, quando a família é pensada em contexto de 

atendimento, a categoria Organização não é evocada. 

 Este campo de representação social, organiza-se em torno da dualidade entre as 

organizações familiares que possibilitam diferentes configurações, como as que se formam 

entre figuras monoparentais, de família extensa ou homoafetivas, de um lado, e de outro, a 

configuração que se assenta no modelo tradicional, pautada no ordenamento social e 

biológico, como as relações que se definem entre pai, mãe e filhos. O Quadro 5 indica como 

se distribuem esses sentidos nesta categoria: 

Quadro 5– Variações de sentidos na Categoria Organização nos Eixos de Análise 

Eixos de 

Análise 

Unidades de Sentido Conceitos 

Eixo 1- 

Concepção de 

Família Em 

Contexto 

Geral 

Família-Arranjo Família que se configura de forma dinâmica, sem se 

delimitar aos padrões sociais ou biológicos. Por 

outro lado, podem centrar sua funcionalidade em 

uma figura, geralmente a da mulher. 

Família-Estrutura Família que se configura por meio dos padrões 

biológicos e os predeterminados pela sociedade. 

Eixo 2- 

Concepção de 

Família Em 

Contexto de 

Violência 

 

 

Família-Arranjo 

 

 

Família que se organiza centrada na figura da mulher 

como mantenedora do afeto e cuidado aos filhos, 

bem como da estabilidade do casamento. 

Eixo 3- 

Concepção de 

Família Em 

Contexto de 

Atendimento 

 

 

___ 

 

 

____ 

Fonte: a própria autora 
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 Este quadro demonstra que embora a configuração familiar seja reconhecida em 

seu aspecto de dinamicidade, o provimento de afeto e educação dos filhos, como também a 

reponsabilidade pela manutenção do casamento ainda recai sobre a mulher. Por outro lado, 

evidencia-se outra forma de organização familiar, que é a tradicional, patriarcal, esta consiste 

na disposição de interações pautadas nas relações biológicas, que se alicerçam nos preceitos 

predeterminados pelo modelo social. 

 A consideração das diversidades de configurações familiares, possibilita o 

desenvolvimento de uma prática capaz de legitimar a família e percebê-la em sua 

singularidade. Conquanto, a crença na centralidade do papel feminino para efetivação do 

papel familiar, pode ocasionar práticas que culpabilizam esta mulher, por não corresponderem 

ao esperado. Neste sentido, os profissionais desenvolvem práticas que tendem a sanar as 

dificuldades destas famílias que se traduzem ora utilizando de instruções referentes aos 

comportamentos considerados adequados para se obter êxito na execução do papel familiar. 

Ora, buscando minimizar estas dificuldades por meio do provimento de recursos tidos como 

necessários para se obter bons resultados no cumprimento da função da família. 

 Desta forma, as Práticas Pedagógicas, definem-se a partir de pressupostos 

predeterminados, que norteiam o modelo de organização e funcionamento familiar. Esta 

prática é instituída por meio de intervenções, que possuem como objetivo, ensinar às famílias 

a exercer sua função de mantenedora do processo educacional, da proteção e do cuidado de 

seus filhos. Estes ensinamentos acontecem por meio de aconselhamentos individuais,  

 

[...] O filho pede amor [adolescente] para a mãe. A instituição “x” tentou intervir, 

nesta situação, falamos para a mãe demonstrar mais amor, dá carinho[...]. Que foi 

uma [...] chance da mãe recuperar o filho, mas ela não ajudou.” [SOB1]111 

 

em reuniões institucionais com os pais, nas quais às vezes sutilmente são passadas instruções 

sobre como se deve cuidar das crianças, 

 

[...]A gente vê a falta de afeto, às vezes nas reuniões quando encontro no geral eu 

pergunto qual de vocês aqui [referindo-se às mães] está tendo tempo de pôr seu 

filho no colo? [...] [S10] 

 

ou ainda por meio do desenvolvimento ou proposta de elaboração de um projeto de cunho 

educativo. 

 

                                                 
111 Excerto extraído dos relatos do Sujeito de Observação 1 
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[...] não só o Estado, mas como as organizações sociais né, como um todo, é tem 

responsabilidade sobre essas famílias e precisam se organizar, justamente para 

poder criar programas e projetos é, que ajudem estes casais a entender a concepção 

de mundo, de família, de sociedade. [S1]112 

 

5.2.4 Configuração da Categoria Poder de Influência Nos Eixos de Análise Associada Às 

Práticas de Atendimento e às Representações Sociais 

 

 A categoria Poder de Influência, se encontra presente quando se pensa a família 

em contexto geral e em contexto de violência, todavia, ao se pensar em família no contexto de 

atendimento, esta categoria não é evocada (APENDICE F). De acordo com a Tabela 7, no 

Eixo 1, essa categoria apresenta intensidade inexpressiva (5,35%) e no Eixo 2, esta categoria 

encontra-se na terceira posição com frequência de (15,38%).   

 O campo representacional que aqui se organiza, institui-se sobre o sentido Família 

como Modelo que, por sua vez, apresentou variantes ao ser considerado a partir das diferentes 

dimensões do objeto de representação, assim como demonstrado pelo Quadro 6. 

Quadro 6- Variações de sentidos na categoria Poder de Influência nos Eixos de Análise 

Eixos de 

Análise 

Unidades de Sentido Definições 

Eixo 1 Família como Modelo Família se apresenta como referência de 

comportamentos para seus filhos. Neste âmbito, os 

padrões interacionais estabelecidos na família, são 

reproduzidos no social e considerados em seu 

aspecto positivo. 

Eixo 2 Família como Modelo Família se apresenta como referência de 

comportamentos para seus filhos. Neste aspecto, 

consideram-se o caráter negativo deste modelo, 

tais como indisciplina escolar e agressividade. 

Eixo 3 _____ _____ 

 

Fonte: própria autora 

 O quadro indica a capacidade da família em influenciar os comportamentos de 

seus integrantes no que se refere à interação social. Quando a família é pensada em contexto 

geral, aspectos positivos desta influência são considerados ao contrário, em contexto de 

violência, evidenciam-se os aspectos negativos. Neste sentido, podem emergir práticas que 

                                                 
112 Excerto extraído da entrevista do Sujeito 1 
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culpabilizam a família pelas dificuldades que estas possam apresentar, tendo em vista, o 

pressuposto destas serem responsáveis pelo padrão comportamental de seus integrantes.  

 Desta forma, este campo representacional, favorece que Práticas Punitivas ora 

aplicadas aos adolescentes que recaem sobre a família, ora sobre os pais. Ressaltamos que a 

família percebida enquanto um sistema, a interferência em seu funcionamento, como por 

exemplo de parte de seus integrantes ou mesmo de um, somente, interfere em todo o processo 

de interação familiar. 

 

Diretor chamou, pai não foi, comunica com instituição x que o pai será intimado e 

processado. A prioridade do pai é o filho, se ele não tem prioridade, se não vai à 

reunião, não tem prioridade [SOB1]113 

 

 Outra prática que se evidencia neste contexto são as que buscam corrigir as ações 

fora do padrão, como as representadas pelas Práticas Pedagógicas, conforme já mencionado. 

 Considerar a família enquanto modelo de comportamento, positivo ou negativo, 

consiste em depositar neste grupo a reponsabilidade sobre as adversidades que possam 

vivenciar. Consequentemente, nega-se a autonomia do sujeito em sua dinâmica social, como 

também recusa reconhecer tanto a interferência do ambiente externo, como por exemplo as 

contingências econômicas e sociais, quanto as consequências das atitudes e práticas 

profissionais, neste grupo.  

                                                 
113 Excerto extraído dos relatos do Sujeito de Observação 1 
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VI CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo abordou as representações e práticas sociais desenvolvidas pelos 

profissionais que compõem o GRPF construídas sobre famílias de crianças e adolescentes que 

passaram por situação de violência. Apresentou como fundamentação teórica a Teoria das 

Representações Sociais (TRS) que por sua vez, nos possibilita ultrapassar o fenômeno 

analisado, compreendendo-o em seu processo histórico social e em sua importância para o 

grupo onde circula. Buscou responder as perguntas: “De que forma os profissionais, 

vinculados ao Grupo Rede Polícia e Família do Município de Diamantina, representam 

socialmente as famílias das crianças que passaram por situação de maus tratos e como estas 

representações influenciam no processo de inclusão destas famílias na busca de solução para 

os agravos deste evento?” 

 

6.1- Família Violência e Sociedade 

 

 Mendez, Coddou e Maturana (1998, p. 161) definem a família como “um domínio 

de interações de apoio mútuo na paixão por viver juntos em proximidade física ou emocional, 

gerado por duas ou mais pessoas, seja através de um acordo explícito ou porque crescem 

imersos nele [....]”. Esta definição nos possibilita ampliar a perspectiva sobre a família, 

transpondo a noção que delimita este grupo em padrões biológico ou predeterminados pela 

sociedade. Atrelado a este conceito encontra-se o de sistema, que se caracteriza enquanto a 

relação/interação e interdependência de seus componentes enquanto uma totalidade 

organizada (BERTALANFFY, 1989). 

 Orientando-nos por este viés, compreendemos a sociedade como uma ampliação 

interacional do sistema família, na qual se interatuam de forma interdependente outros 

sistemas sociais, como a Escola, o Trabalho e a Igreja. Neste contexto de relação, ou seja, de 

complexidade, emergem diversos tipos de domínio de interação que se caracterizam de acordo 

com a emoção que circula nesta relação. Assim sendo, alcançamos a sociedade brasileira que 

se constituiu sob o domínio emocional da negação supressão e opressão, característicos de 

uma sociedade patriarcal, androcêntrica (EISLER, 2007). No Brasil, esse padrão interacional 

encontra recrudescimento na herança escravocrata, que ainda nos dias atuais acentua as 

desigualdades sociais. 

 Desta forma, a violência ou o padrão de interação caracterizado por interações 

violentas se constitui como um modo de funcionar em sociedade, encadeando ações do 
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contexto mais amplo, cultural, aos de menores amplitudes, família. Segundo Souza (2015) 

essa violência, incrustada nas relações sociais brasileiras, são caracterizadas pela sociedade de 

privilégios, que naturaliza a desigualdade de classes, por meio da meritocracia. Com a 

finalidade de manter a cultura do mérito e cada classe em seu devido lugar, violências 

simbólicas são estabelecidas pelas instituições públicas e nas interações sociais como um 

todo.  

 

Nas sociedades do passado, o privilégio era aberto e religiosamente motivado: 

alguns tinham “sangue azul” por decisão supostamente divina, o que os legitimava 

terem acesso a todos os bens e recursos escassos. A sociedade moderna, no entanto 

diz de si mesma que superou os privilégios injustos. Isso significa que todos os 

privilégios injustos de hoje não podem “aparecer” como privilégio, mas sim como, 

por exemplo, “mérito pessoal” de indivíduos mais capazes, sendo portanto, 

supostamente justificável e merecido. (SOUZA, 2015, p.5) 

 

Ainda segundo o autor, os “intelectuais” possuem autoridade para desenvolver conhecimentos 

que confirmam o ideal de meritocracia e encontram na mídia recurso adequado para sua 

veiculação e manutenção, por meio do alcance de maior número de indivíduos.   

 Nesse sentido, compreendemos os padrões de relação pautados na violência 

enquanto arraigados culturalmente e, por este motivo, passíveis de desestabilização e 

transformação. Para tanto, consideramos a importância de reconhecer e dialogar sobre as tais 

construções socioculturais que se organizam e se articulam por meio das representações 

sociais. 

 

6.2- Representação Social 

 

 De acordo com Jovchelovitch (2012) a análise dos fenômenos psicossociais 

(representações sociais) demanda um exame do social enquanto totalidade. Desta maneira, ao 

propormos estudar um objeto de representação social, precisamos ultrapassar este fenômeno, 

buscando a compreensão de seu movimento no processo histórico e no grupo no qual ele 

circula. 

 Neste sentido, em conformidade com o caráter cognitivo e prático das 

representações sociais, observamos a perspectiva sobre família, em aspectos diferenciados: 

em âmbito generalizado, em contexto de violência e em contexto de atendimento, os quais 

denominamos de Eixos de Análise. Nestes eixos organizaram-se os campos representacionais 

que, por sua vez, correspondem à associação entre os aspectos cognitivos e atitudinais de uma 

representação. Os aspectos cognitivos correspondem a hierarquização ou combinação unitária 
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dos conhecimentos desenvolvidos de forma individual ou coletiva. Já os de caráter atitudinais 

dizem respeito às atitudes favoráveis, desfavoráveis ou distanciadas frente a determinado 

objeto (FILHO, 1995). 

 A polarização entre os sentidos Provedor e Negligente constituíram um campo 

representacional que se demonstrou importante nos três Eixos de Análise. Observamos que a 

delimitação da família sob um parâmetro de funcionalidade incorre no risco de se considerar 

funcional apenas as famílias que desenvolvam comportamentos considerados como esperados 

pelo social. Consequentemente, as que não desenvolvem tais comportamentos tornam-se 

vulneráveis a serem classificadas enquanto incapazes desinteressadas, descompromissadas, 

enfim, negligente. Neste sentido práticas de caráter punitivo são destacadas, por meio das 

quais o problema é localizado no indivíduo e em sua família, descontextualizado o processo 

histórico, social, político, econômico que estrutura as experiências deste grupo. Em 

decorrência, o profissional não se percebe enquanto implicado no processo de atendimento, 

tendo em vista que, o resultado de suas intervenções, depende dos procedimentos adotados 

pelos sujeitos atendidos, mediante as propostas estabelecidas pelos profissionais. 

 Outro campo representacional que importante nos três eixos de análise 

caracterizou-se pela antinomia entre família percebida enquanto um sistema aberto às trocas 

com o ambiente externo (sistema aberto) por um lado e por outro, o sistema fechado, que se 

caracteriza como um sistema responsável por absorver, por si só, suas experiências. Não 

obstante, uma característica manteve-se comum nestes dois polos, a vulnerabilidade presente 

nas famílias, ora mediante as contingências sociais, ora em relação ao seu processo 

interacional intrafamiliar. No que se refere ao terceiro Eixo de Análise, quando a família foi 

pensada no contexto de atendimento permaneceu somente o sistema aberto, representado por 

seu sentido Aberto-Vulnerável. Contudo, esta dimensão se polarizou entre as vulnerabilidades 

características da família e as potencializadas devido os atendimentos que este grupo recebe 

dos setores das Políticas Públicas.  

 As fragilidades reconhecidas a partir do pressuposto de que as famílias não 

oferecem abertura para intervenções do ambiente externo, podem ocasionar em condutas 

profissionais que tendem a se realizar permeadas pelo sentimento de descrença de que a 

família possa alcançar a mudança esperada. O que resulta em intervenções verticalizadas, que 

desconsideram a capacidade resolutiva da família, em relação às suas dificuldades. As 

práticas que se apresentaram foram as de caráter técnico, que equivalem às ações pautadas na 

especialidade do profissional, determinada pelo distanciamento afetivo e emocional, ou seja, 

por condutas mediadas pelo ideal da neutralidade objetiva. Outras práticas que surgiram 
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foram as de cunho pedagógico, que se definiram a partir do pressuposto da existência de um 

modelo de funcionamento familiar a ser ensinado às famílias, pelos profissionais. Este padrão 

de valorização das condutas profissionais, em detrimento da complexidade e particularidade 

dos fenômenos e dos sujeitos que os experienciam, contribuem para que o desenvolvimento 

destas práticas ocorra de forma fragmentada. Consequentemente, ocasiona em múltiplas ações 

desconexas, ora contraditórias, ora repetitivas sobrecarregando as famílias e limitando 

possibilidades de soluções.  

 A noção de que existe um modelo familiar a ser alcançado pelas famílias 

atendidas distorce a realidade vivenciada pela família atendida e nega a perspectiva histórica 

que estruturou nossa sociedade. Essa se distingue como uma sociedade escravocrata, que se 

desenvolveu sob a égide dos privilégios, ora por heranças materiais, ora por heranças de 

valores imprescindível à participação ativa no mercado competitivo (disciplina, 

autoconhecimento, respeito, interesse pelo estudo, etc.) (SOUZA, 2009). 

 Além de nos proporcionar a possibilidade de identificar o caráter técnico e 

pedagógico presentes neste campo representacional, esse direciona-se às interações sociais e, 

por sua vez, conferem importância aos participantes desta interação. Neste sentido, emerge o 

potencial de autocrítica e autorreflexão dos profissionais frente as suas práticas, 

reconhecendo-os como corresponsáveis no processo de solução da demanda em questão. Um 

dos desdobramentos desta atitude é o sentimento de empatia que se caracteriza pela tentativa 

de se “colocar no lugar do outro”, compreendendo suas idiossincrasias, o que, por sua vez, 

favorece práticas Acolhedoras, que por sua vez indicam relações horizontalizadas. Outras 

duas práticas indicaram certo olhar direcionado ao outro, as Altruístas e Assistencialistas 

porém, essas práticas pautam-se em relações verticalizadas, por meio das quais os 

profissionais promovem intervenções que tendem a suprir alguma carência que consideram 

ser prioridade para os indivíduos e famílias atendidos. Ambas as práticas tendem a se 

desenvolver exatamente na lacuna deixadas pelas Políticas Públicas, incorrendo em 

sobrecarga a estes profissionais na tentativa de minimizarem os sofrimentos dos sujeitos e 

indivíduos com os quais trabalham. Outras consequências decorrentes das mesmas são o 

sentimento de frustração, por parte destes profissionais, diante de realidades as quais eles não 

podem transformar. Como também, o risco de se acentuar ainda mais a sensação de 

dependência e incapacidade das famílias no que se refere ao desenvolvimento e 

fortalecimento de seu potencial para solucionar suas situações problemas. 

 O terceiro campo de representação apresentou-se somente quando a família foi 

pensada em contexto generalizado e em contexto de violência. Caracterizou-se por considerar 
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as configurações familiares, ora percebidas como flexível, dinâmica, ora pautada no ideal de 

família organizada sobre os padrões biológicos e predeterminados pela sociedade. 

Ressaltamos que quando a família foi pensada no contexto de violência somente o sentido que 

considera a família enquanto flexível e dinâmica foi mantido. No entanto, observamos que 

este se apresentou como uma variação do modelo de família baseada em padrões 

determinados a priori pelo social. Isto foi possível mediante o enfoque direcionado ao papel 

da mulher enquanto responsável pelo processo educacional dos filhos, tanto em âmbito 

afetivo quanto moral. Bem como na sua responsabilidade pela manutenção do casamento ou 

de sua castidade, caso este se dissolva. Isto se torna evidente em relatos que destacam os 

comportamentos de “mães que abandonam os filhos e vão viver com outros homens”. 

Comparando-as com as mulheres de “antigamente” que “aceitavam tantas coisas para proteger 

os filhos”. Segundo Rago (1984) esta perspectiva, reporta aos “discursos masculinos 

normativos dos poderes públicos” que a partir da industrialização, acrescido do discurso” 

médico-sanitarista foram modulando o papel da mulher na sociedade. Somados a estes 

discursos, encontramos a ancoragem nos conteúdos de caráter religioso, responsável por 

classificar as mulheres ora por um ideal de santidade, quando cumprem o papel 

predeterminado. 

 A predeterminação de uma organização familiar, dentre outros fatores, 

corresponde à padronização dos arranjos e dos papéis a serem executados, de acordo com os 

gêneros. A não correspondência a tais determinações ocasiona em práticas que se direcionam 

a corrigir os “desvios” apresentados por estas famílias no que se refere a cumprirem com sua 

função conforme o esperado. Estas práticas denominam-se de Pedagógicas e visam ensinar, 

por meio de orientações, de aconselhamentos, referentes à maneira como as famílias devem 

executar sua função parental. Neste sentido, baseiam-se em uma interação verticalizada, por 

meio da qual o profissional acredita saber o que é melhor para os sujeitos, acreditando que 

estes ocupam a posição de receber as intervenções de forma passiva. Assim sendo, os 

profissionais focalizam os problemas em detrimento das idiossincrasias e potencialidades dos 

sujeitos e suas famílias.  

 Por fim, o último campo representacional demonstrou-se como o de menor 

influência, caracterizado pelo modelo comportamental oferecido pela família a seus filhos. 

Em relação aos eixos de análise, este campo apresentou-se de forma diferenciada, no primeiro 

eixo, cujo o qual a família foi considerada de forma generalizada, esse campo organizou-se 

por meio de padrões interacionais considerados positivos, como por exemplo família como 

base para o desenvolvimento educacional dos filhos. No segundo eixo, quando a família foi 
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pensada em situação de violência, destacou-se aspectos considerado negativos, por exemplo 

agressividade. Por fim, no terceiro eixo, que corresponde à família pensada no contexto de 

atendimento, esse campo representacional não foi evocado. Pensar a família enquanto modelo 

de comportamento, consiste em depositar neste grupo a responsabilidade pelas adversidades 

cujas quais vivenciam. O que nega as influências advindas do ambiente externo, bem como 

distancia o profissional da participação do processo de classificação ou de rotular esta família 

sob determinada característica. Tal atitude denota a crença de que a realidade da família 

enquanto modelo de comportamento existe independentemente da percepção do profissional, 

como algo natural a este grupo. Assim sendo, contraria-se a compreensão da representação 

social enquanto construção individual e social, como também contradiz a perspectiva de 

Maturana (2014) que afirma que toda realidade depende do olhar do observador. E esse 

observador, por sua vez, não se encontra só mas, coconstruído por saberes, ideias, valores, na 

maioria das vezes anteriores à sua existência (SOUZA, 2009). Nesse sentido, não existe uma 

realidade externa ao sujeito do conhecimento, quando isso não é reconhecido, naturaliza-se o 

que é cultura determinando a necessidade de se moldar às formas de interação familiar. Para 

tanto, as práticas de caráter pedagógico e punitivo, se apresentam como recurso favorável para 

corrigir os desvios, por meio de aconselhamentos ou punições.  

 Identificamos neste estudo os processos de representação social ancoragem e 

objetivação, responsáveis por tornar um fenômeno desconhecido próximo da capacidade 

compreensiva, por meio de nomeação, classificação e de imagens. A ancoragem, por sua vez, 

apresentou importante papel na organização das práticas sociais destes profissionais, tendo em 

vista valer-se de teorias científicas, religiosas, dentre outras, que estruturam um conhecimento 

hegemônico. Este, passa a referenciar as práticas e interpretações dos padrões familiares, 

como por exemplo os comportamentos de gênero em família e sociedade e o padrão de 

arranjo familiar. Não obstante, destacamos a ideia de família enquanto base da sociedade, que 

se institui na estruturação da Constituição/88 e regulamenta as Políticas Públicas, 

regulamentando ações que centralizam os atendimentos das famílias. Entretanto, outro 

aspecto a ser considerado sobre família na constituição da Carta Magna e de suas derivações, 

encontra-se na compreensão de a família ser corresponsável em proteger as crianças e 

adolescentes, juntamente com instituições governamentais e não governamentais.  

 Ao declarar a família como base da sociedade, consequentemente direciona-se a 

este grupo a responsabilidade de manutenção do equilíbrio social. Este, por sua vez, poderá 

corresponder ao cumprimento do papel educacional moralizador, religioso, como apoio da 

escolarização, da boa convivência, do suprimento às necessidades básicas à sobrevivência, ou 
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ainda da ordem e controle social, dentre vários outros. Percebemos que cada instituição, 

pautada em sua política pública, irá elaborar suas intervenções de acordo com seu objetivo e, 

incluímos as influências que estas práticas também recebem a partir dos sujeitos que as 

executam, haja vista o caráter individual e coletivo das representações socias que se 

constituem por aspectos cognitivos, práticos e sociais. 

Neste sentido, instaura-se um paradoxo referente à família ser considerada pela 

Constituição Federal/88 enquanto base da sociedade e enquanto objeto de proteção do Estado. 

Enquanto base, estrutura social, pensamos em uma família que promove o bem-estar da 

sociedade, sendo assim, as famílias que por ventura promovam violência em sua interação, 

principalmente no que se refere à criança e ao adolescente, torna-se objeto de intervenção 

estatal. E, enquanto objeto de intervenção do Estado, esta família não ocupa o lugar de base 

social, o que, por sua vez, tornam-se desconsideradas enquanto capazes de solucionar seus 

problemas, ao contrário, serão percebidas enquanto responsáveis e causadoras de problemas. 

Consequentemente, as ações não se desenvolvem com as famílias e sim nas famílias, 

caracterizando-se como intervenções que visam corrigir desvios como o objetivo de pelo 

menos aproximar este grupo do padrão esperado. O que dificulta o processo de 

autoconhecimento, empoderamento por parte dessas famílias, no que se refere às suas 

dificuldades interacionais. 

 Por fim, o segundo processo cognitivo de representação social, identificado neste 

estudo é o da objetivação. Neste processo a ideia elaborada sobre determinado objeto de 

conhecimento, no caso deste estudo, as famílias de crianças e adolescentes que passaram por 

situação de violência, assume o lugar do próprio objeto, isto é, toma uma forma concreta, 

substituindo-o. A presença deste processo destacou-se no Eixo 2, quando a família é pensada 

em contexto de violência. Neste sentido, a violência intrafamiliar, representada pelos sujeitos 

colaboradores, apresentou caráter especular em relação às atitudes e comportamentos das 

crianças na escola, bem como dos adultos em sociedade. Isso pode ser observado em relatos 

dos sujeitos colaboradores que associaram pessoas em situação de privação de liberdade como 

advindas de famílias violentas ou “desviantes” do padrão comportamental esperado. A 

utilização da metáfora da família enquanto uma árvore foi mencionada em um dos relatos, 

considerando estas famílias como que “gerando frutos negativos”, o que indica que produzem 

sementes negativas que irão fecundar árvores negativas, em um processo contínuo. Um outro 

momento no qual a objetivação esteve em evidência, foi nos recorrentes relatos que de forma 

especular, identificavam o padrão interacional da família a partir do comportamento das 

crianças, no que se refere às relações sociais que elas estabelecem, ao desenvolvimento 
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escolar apresentado por elas. A expressão que mais indiciou esta observação foi: “porque 

você vai chegando e vendo”, “é visível”, “só de olhar o caderno você já sabe”, “os pais são 

espelhos para os filhos”, dentre outras.  

 Contudo, uma das bases epistemológicas da TRS é perceber a complexidade, ou 

seja, as relações, e nesta perspectiva compreendemos que as construções ou premissas sociais 

são elaboradas socialmente, a partir das interações, que são mediadas pelo processo de 

comunicação. Ao focarmos as interações sociais, deixamos de responsabilizar os indivíduos e 

percebemos o processo no qual seus paradigmas e seus comportamentos emergem. Isso não 

significa que estes indivíduos sejam passivos ao seu contexto ou sistema de interações no 

entanto, apontamos para a importância desses em seu processo de decisões e posicionamento 

frente às suas experiências.  

 A sociedade brasileira não foi chamada a elaborar o seu passado de escravidão, 

assim, esse passado se encontra congelado na memória, impedindo a libertação e o 

desenvolvimento humano e social. “Quando um passado “congela” na memória de uma 

comunidade, a vida humana fica sujeita à violência de um “passado que não passa” 

(JOVCHELOVITCH, 2008, P.146). Somente a partir da reflexão, da discussão com 

autonomia e abertura para a crítica, se torna possível emergir uma democracia verdadeira, 

onde os indivíduos são supremos e encontram acessibilidade real aos seus direitos (SOUZA, 

2009). 

 A partir deste viés, inteiramos que este estudo não possui objetivo de 

responsabilizar ou culpabilizar nenhum dos indivíduos que nele se evidenciaram: os 

profissionais que compõem o GRPF e os familiares das crianças e adolescentes que sofreram 

violência. Embora reconheçamos a importância de se destacar as fragilidades da Rede de 

Atendimento e Proteção Social, no que se refere aos atendimento direcionados ao seu público 

de atenção; como também identificamos maus tratos em relação às crianças e aos 

adolescentes, dispensado por seus familiares próximos, que deveriam facilitar o seu 

desenvolvimento individual, psicoemocional e social. Compreendemos que, tanto os 

atendimentos dispensados pelos profissionais, quanto o desenvolvimento da função familiar 

deve ser avaliada considerando o processo de narrativas e comportamentos em torno da 

situação em questão. Em outras palavras, reconhecer as representações sociais que circulam 

no grupo e possibilitar reflexões que favoreçam sua transformação, torna-se mais produtivo a 

apontar erros e responsabilizar pessoas por situações enraizadas no processo de interação da 

sociedade brasileira, como as de opressão e violência. 



188 

 

Ao contrário de culpabilizar acreditamos que toda realidade pode ser transformada 

e que essa transformação ocorre de forma lenta, gradativa e quase imperceptível ao contexto 

no qual ela se desenvolve. Posto isto, acreditamos no potencial auto reflexivo deste grupo 

uma vez que foi possível perceber o compromisso, seriedade e dedicação com o qual confiam 

efetivar sua função. Outro importante aspecto que pode favorecer a desestabilização de suas 

representações é a heterogeneidade que o constitui e lhe confere contraposições de ideias. 

Estas contraposições, por sua vez, podem não desestabilizar as representações hegemônicas 

obre o objeto deste estudo, mas, lhes provocam certa tensão, necessária para suas 

transformações. Por fim, acreditamos que assim como as ideias hegemônicas são elaboradas, 

transmitidas e mantidas por meio da comunicação ao longo do tempo, suas transformações da 

mesma maneira, podem ocorrer a partir de conversações abertas sobre tais ideias, a partir das 

diferentes perspectivas presentes no grupo. Favorecendo, ao longo do tempo, possibilidades 

de desestabilização e transformações dessas representações hegemônicas. 

Conforme reportado, as representações sociais norteiam as práticas sociais e nesse 

sentido, as aqui distinguidas acabam por interferir no processo de inclusão das famílias no que 

se refere ao desenvolvimento de consciência individual e coletiva. Tais desenvolvimento, 

coerentes com a proposta da Psicologia Social que emergiu na América Latina a partir da 

década de 60, que culmina em mobilizações sociais em busca de melhores condições de vida 

e garantia de direitos. Contudo, se as práticas sociais dos profissionais, limitam a expansão de 

consciência, por meio da negação do outro, tende a reforçar a manutenção do status quo ao 

qual a família se encontra. E é nesse sentido que acreditamos no poder transformador da 

conversação, na qual por meio de um contexto de autonomia, este profissionais possam 

reconstruir um olhar sobre suas práticas direcionadas à estas famílias e, consequentemente às 

crianças e adolescentes que passaram por situações de violência. 

  

6.3 Benefícios Esperados 

 

 O benefício que almejamos com este estudo corresponde ao reconhecimento e 

compreensão das representações sociais sobre famílias de crianças que sofreram violência, 

que circulam no GRPF. A partir de então propor, por meio de um espaço conversacional, o 

entendimento destas representações enquanto um processo de construção social, não como 

verdade reificada. Por fim, possibilitar o desenvolvimento de reflexões sobre a interferência 

destas representações nas práticas profissionais direcionadas à estas famílias. O que pode 
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auxiliar no processo de tomada de consciência dos profissionais mediante suas práticas sociais 

e, em decorrência, ampliar a qualidade dos atendimentos.  

 

6.4 Estudos Futuros 

O desenvolvimento de uma pesquisa científica se apresenta- como um manancial 

de conhecimento riquíssimo que pode promover abundante transformações sociais. Esta 

pesquisa, por sua vez, provocou na pesquisadora inquietantes problematizações, dentre elas, a 

que se fez marcante foi a possibilidade de produzir um estudo referente à Rede de 

Atendimento e Proteção. Tendo em vista a recorrente presença deste tema no contexto deste 

estudo, demonstrando sua importância para os sujeitos colaboradores. Um outro tema 

inspirador é a identidade do grupo de profissionais de atendimento que, segundo Jessé Souza 

(2009), podem ser classificados como “classe média” e por este sentido, tais profissionais 

tendem a afastar sua identificação com o público atendido, classificado pelo autor como 

“ralé”. Será que este processo de afastamento de quaisquer identificações dos profissionais 

com a “ralé” interfere na maneira de conduzir os atendimentos? Como as representações 

sociais dessas classes atravessam as políticas públicas e as práticas sociais dos profissionais? 

Qual a origem desses profissionais, em se tratando do grupo de classe? As representações 

sociais sobre sua classe social de origem interferem em sua prática social? 

Neste sentido, evidencia-se o movimento cíclico da ciência, por ser um percurso 

de constante movimento e desenvolvimento, marcando sempre, um recomeço. 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCOLARECIDO/ENTREVISTA 

 

Título da pesquisa: “ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE 

APOIO E PROTEÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA- MG SOBRE FAMÍLIAS” 

Patrocinador: Não se aplica 

Coordenadora: Andreza Aparecida Rocha 

Atenção: 

Antes de aceitar participar desta pesquisa, é importante que você leia e compreenda a seguinte explicação sobre 

os procedimentos propostos. Esta declaração descreve o objetivo, metodologia/procedimentos, benefícios, riscos, 

desconfortos e precauções do estudo. Também descreve os procedimentos alternativos que estão disponíveis a 

você e o seu direito de sair do estudo a qualquer momento. Nenhuma garantia ou promessa pode ser feita sobre 

os resultados do estudo. 

1-Objetivo: Identificar as Representações Sociais dos profissionais atuantes na Rede de Apoio e Proteção sobre 

famílias e suas influências no processo de inclusão das famílias das crianças e dos adolescentes vítimas de 

violência, nas ações da Rede município de Diamantina- MG. 

2-Metodologia/procedimentos: Trata-se de um estudo exploratório de abordagem qualitativa. Serão realizadas 

entrevistas individuais, em dia e hora agendada de acordo com a disponibilidade do entrevistado. As entrevistas 

serão gravas, para posterior transcrição e análise. Além das entrevistas serão realizadas observações dos 

encontros mensais da Rede de Apoio de Proteção. Os dados de observação serão registrados em caderno de 

campo e utilizados para compor o contexto de produção das representações. 

3-Benefícios: espera-se com esse estudo contribuir para a reflexão das práticas dos profissionais que atuam na 

Rede de Proteção e Apoio às crianças e adolescentes que sofreram violência do município de Diamantina. 

4-Desconfortos e riscos: Os riscos oferecidos por este trabalho são considerados mínimos, visto que não serão 

utilizadas técnicas ou procedimentos invasivos. Haverá o cuidado e atenção no tratamento e apresentação dos 

dados de forma a não identificar a identidade dos colaboradores da pesquisa. Em caso de desconfortos oriundos 

dos procedimentos de pesquisa, a pesquisadora se compromete, enquanto psicóloga, a oferecer espaço de escuta 

e acolhimento e a realizar encaminhamentos que sejam necessários. Será garantido a todos os colaboradores a 

possibilidade de interromper a sua participação na pesquisa em qualquer momento que achar necessário. 

5- Danos: Não é previsto nenhum dano físico ou moral ao participante 

Confidencialidade das informações: Os dados obtidos serão utilizados apenas para fins científicos e a 

identidade do participante será preservada 

6-Compensação/indenização: Não é previsto nenhuma indenização ou compensações financeiras. A 

participação do participante é voluntária. 

Consentimento: 

Li e entendi as informações precedentes. Tive oportunidade de fazer perguntas e todas as dúvidas foram 

respondidas a contento. Este formulário está sendo assinado voluntariamente por mim, indicando meu 

consentimento para a participação desta pesquisa até que eu decida o contrário. Receberei uma cópia assinada 

deste consentimento. E que o mesmo só poderá ser aprovado nesta instituição após aprovação no Comitê de 

Ética da Instituição fomentadora da pesquisa. 

________________________________________________ 

Nome do participante / Assinatura do participante Data___/___/___ 

 

__________________________________________________ 

Nome da testemunha / Assinatura da testemunha Data ___/___/___ 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do coordenador da pesquisa Data ___/___/___ 

 

DADOS DO PESQUISADOR: Andreza Aparecida Rocha. Rua: Professor Olímpio, n.º 91, Bairro: CDI II, CEP 

35701-620, Sete Lagoas – MG.  e-mail: ndrezardtna@hotmail.com 

TELEFONE: (38) 99966-5374. 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP: 39100000 

Tel.: (38)3532-1240 

Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretária: Ana Flávia de Abreu 

e-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br 

mailto:ndrezardtna@hotmail.com
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO / 

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

Título da pesquisa: “ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE 

APOIO E PROTEÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA- MG SOBRE FAMÍLIAS” 

Patrocinador: Não se aplica 

Coordenadora: Andreza Aparecida Rocha 

Atenção: 

Antes de aceitar participar desta pesquisa, é importante que você leia e compreenda a seguinte explicação sobre 

os procedimentos propostos. Esta declaração descreve o objetivo, metodologia/procedimentos, benefícios, riscos, 

desconfortos e precauções do estudo. Também descreve os procedimentos alternativos que estão disponíveis a 

você e o seu direito de sair do estudo a qualquer momento. Nenhuma garantia ou promessa pode ser feita sobre 

os resultados do estudo. 

1-Objetivo: Identificar as Representações Sociais dos profissionais atuantes na Rede de Apoio e Proteção sobre 

famílias e suas influências no processo de inclusão das famílias das crianças e dos adolescentes vítimas de 

violência, nas ações da Rede município de Diamantina- MG. 

2-Metodologia/procedimentos: Trata-se de um estudo exploratório de abordagem qualitativa. Serão realizadas 

observações das reuniões da Rede Polícia e Família, que acontecem nas primeiras quintas feiras do mês. Os 

dados de observação serão registrados em caderno de campo e utilizados para compor o contexto de produção 

das representações. Além das observações das reuniões mensais serão realizadas entrevistas em dia e hora 

agendada de acordo com a disponibilidade do entrevistado. 

3-Benefícios: espera-se com esse estudo contribuir para a reflexão das práticas dos profissionais que atuam na 

Rede de Proteção e Apoio às crianças e adolescentes que sofreram violência do município de Diamantina. 

4-Desconfortos e riscos: Os riscos oferecidos por este trabalho são considerados mínimos, visto que não serão 

utilizadas técnicas ou procedimentos invasivos. Haverá cuidado e atenção no tratamento e apresentação dos 

dados de forma a não identificar a identidade dos colaboradores da pesquisa. Em caso de desconfortos oriundos 

dos procedimentos de pesquisa, a pesquisadora se compromete, enquanto psicóloga, a oferecer espaço de escuta 

e acolhimento e a realizar encaminhamentos que sejam necessários. Será garantido a todos os colaboradores a 

possibilidade de interromper a sua participação na pesquisa em qualquer momento que achar necessário. 

5- Danos: Não é previsto nenhum dano físico ou moral ao participante- 

6- Confidencialidade das informações: Os dados obtidos serão utilizados apenas para fins científicos e a 

identidade do participante será preservada 

7-Compensação/indenização: Não é previsto nenhuma indenização ou compensações financeiras. A 

participação do participante é voluntária. 

Consentimento: 

Li e entendi as informações precedentes. Tive oportunidade de fazer perguntas e todas as dúvidas foram 

respondidas a contento. Este formulário está sendo assinado voluntariamente por mim, indicando meu 

consentimento para a participação desta pesquisa até que eu decida o contrário. Receberei uma cópia assinada 

deste consentimento. E que o mesmo só poderá ser aprovado nesta instituição após aprovação no Comitê de 

Ética da Instituição fomentadora da pesquisa. 

________________________________________________ 

Nome do participante / Assinatura do participante Data___/___/___ 

 

__________________________________________________ 

Nome da testemunha / Assinatura da testemunha Data ___/___/___ 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do coordenador da pesquisa Data ___/___/___ 

 

ENDEREÇO DO PESQUISADOR: Andreza Aparecida Rocha. Rua: Professor Olímpio, n.º 91, Bairro: CDI II, 

CEP 35701-620, Sete Lagoas – MG. e-mail: andrezardtna@hotmail.com   

TELEFONE: (38) 99966-5374. 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 

e-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br 

mailto:andrezardtna@hotmail.com
mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE D - REPRESENTATIVIDADE INSTITUCIONAL NAS REUNIÕES 

OBSERVADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MêS 

Ano
Instituições Presentes Natureza da Instituição

Nº de 

repr.

Centro de Referência Psicossocial 

(CRAS)/Bairro: Bom Jesus

Governamental/ Estatal de 

abrangência municipal
1

Centro de Referência Psicossocial 

(CRAS)/Bairro: Palha

Governamental/ Estatal de 

abrangência municipal
1

Guarda Municipal (GM) Governamental/ Municipal 2

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Governamental/ Estatal 2

Projeto Caminhando Juntos (PROCAJ) Não Governamental 1

Secretaria Municipal de Educação (SME) Governamental/Municipal 2

Superintendência Regional de Educação 

(SRE)
Governamental/ Estatal 4

Universidade Aberta Integrada (UAITEC) Governamental/ Estatal 1

14

Centro de Referência Psicossocial 

(CRAS)/Bairro: Bom Jesus

Governamental/ Estatal de 

abrangência municipal
1

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Governamental/ Estatal 2

Projeto Caminhando Juntos (PROCAJ) Não Governamental 1

Secretaria Municipal de Educação (SME) Governamental/ Municipal 2

Superintendência Regional de Educação 

(SRE)
Governamental/ Estadual 1

7

Corpo de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais (CBMMG)
Governamental/ Estatal 1

Guarda Municipal (GM) Governamental/ Municipal 1

Espaço Conhecimento Não Governamental 1

Projeto Caminhando Juntos (PROCAJ) Não Governamental 2

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Governamental/ Estadual 2

Secretaria Municipal de Esportes Governamental/ Municipal 1

8

Superintendência Regional de Educação 

(SRE)
Governamental/Estadual 3

Centro de Referência Psicossocial 

(CRAS)/RIO GRANDE

Governamental/ Estatal de 

abrangência municipal
1

Espaço do Conhecimento Não Governamental 1

Conselho Regional de Odontologia 

(CRO)

Profissional/ Estado de 

Minas Gerais
1

Escola Estadual Professora Maria 

Augusta Caldeira Brant
Governamental/ Estatal 1

Universidade Aberta Integrada (UAITEC) Governamental/ Estatal 1

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

(PMMG)
Governamental/ Estatal 1

9

Mar./

17

TOTAL

Abr./

17

TOTAL

Mai./

17

TOTAL

Out./

17

TOTAL  
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      Fonte: a própria autora 

 

 

 

 

 

Centro de Referência Psicossocial 

(CRAS)/Palha

Governamental/ Estatal de 

abrangência municipal
1

Escola Estadual Professora Maria 

Augusta Caldeira Brant
Governamental/ Estatal 1

Universidade Aberta Integrada (UAITEC) Governamental/ Estatal 1

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Governamental/ Estatal 1

4

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

(PMMG)
Governamental/ Estatal 2

Conselho Regional de Odontologia 

(CRO)

Profissional/ Estado de 

Minas Gerais
1

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

outras Drogas (CAPS ad)
Governamental/ Municipal 1

Ministério Público (MP) Governamental/ Estatal 1

Escola Estadual Professora Maria 

Augusta Caldeira Brant
Governamental/ Estatal 1

Escola Estadual Professor José Augusto 

Neves
Governamental/ Estatal 1

Escola Estadual Professor Leopoldo 

Miranda
Governamental/ Estatal 1

Escola Estadual Professor Aires da Mata 

Machado
Governamental/ Estatal 1

Universidade Aberta Integrada (UAITEC) Governamental/ Estatal 1

Espaço Conhecimento Não Governamental 2

Associação de Pais e Mestres (APM) Não Governamental 1

13

Amparo à Juventude Para Inserção 

Rápida (AJIR)
Não Governamental 1

Escola Estadual Professor Aires da Mata 

Machado
Governamental/ Estatal 1

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

outras Drogas (CAPS ad)
Governamental/Municipal 1

Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS)
Governamental/ Municipal 1

Centro de Referência Psicossocial 

(CRAS)/Bairro: Palha

Governamental/ Estatal de 

abrangência municipal
1

Centro de Referência Especializado à 

Assistência Social (CREAS)

Governamental/ Estatal de 

abrangência municipal
1

Conselho Regional de Odontologia 

(CRO)

Profissional/ Estado de 

Minas Gerais
1

Conselho Tutelar (CT) Governamental/ Municipal 2

Escola Estadual Professora Júlia 

Kubitschek
Governamental/ Estatal 1

Escola Estadual Professora Maria 

Augusta Caldeira Brant
Governamental/ Estatal 1

Igreja Católica Religiosa 1

Ministério Público (MP) Governamental/ Estatal 1

Projeto Caminhando Juntos (PROCAJ) Não Governamental 1

Espaço do Conhecimento Não Governamental 1

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

(PMMG)
Governamental/ Estatal 2

Universidade Aberta Integrada (UAITEC) Governamental/ Estatal 1

18

73

Mar./

18

             TOTAL

                                TOTAL

Nov./1

7

TOTAL

Dez./

17

TOTAL
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APÊNDICE E - INDICADORES DE SENTIDO NO CORPUS DA PESQUISA 

 

EIXO 1 – A CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA EM CONTEXTO GERAL 

 

Família percebida como base, amor, carinho respeito, não vulnerável; 

Família vista como possibilidade de apoio emocional, de companhia, considerada como 

indispensável;   

Família como transmissora de valores para o bom convívio social, para o desenvolvimento 

do respeito; 

Família como base de educação para os filhos; 

Família como provedora das condições para o desenvolvimento;   

Família como transmissora de valores que protegem do envolvimento com drogas; 

Família percebida enquanto recebendo influência da educação e condição emocional dos 

pais; 

Família considerada como a que acompanha a experiência escolar dos filhos; 

Família vista como a que não exerce a sua função, negligenciando os cuidados aos filhos, 

no que se refere à oferta de afeto e garantia de direitos; 

Família cujos pais terceirizam a educação dos filhos, ora para outros membros familiares, 

ora para a escola; 

Família afastada e descompromissada com o atendimento da criança; 

Família que não faz o básico pelos filhos; 

Família sem disponibilidade de tempo para dar atenção e afeto aos filhos. Ora por estar 

sobrecarregada de trabalho, ora por possuir carência social; 

Família que prioriza o lado pessoal dos pais, em detrimento das necessidades dos filhos; 
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Família considerada responsável pela inserção de seus filhos no mundo da violência, da 

droga, da criminalidade; 

Família sempre considerada culpada, já que não possui possibilidade de acerto; 

Família considerada como responsável pelos problemas sociais; 

Família responsável pelo (des)ajustamento da criança na escola e por sua aprendizagem; 

pelo (des) interesse e (ausência) de alegria dos filhos; 

Família com pais imaturos para capacitar os filhos emocional e psicologicamente;  

Família não possui preparo para educar os filhos para a vida social e conjugal; 

Famílias que não preparam seus filhos para servirem aos outros; 

Família que educa seus filhos por meio de imposição de limites, repressão e castigo; 

Famílias que possuem configurações familiares dinâmica, flexível, demonstrando 

movimento e possibilidades; 

Família considerada enquanto avós, tios, parentes que convivem; 

Família que se organiza por base no amor e afeto, independente de laço padronizados; 

Família que possui a mãe e a avó como responsáveis exclusivas pelo cuidado dos filhos; 

Famílias homoafetivas; 

Famílias que pautam suas relações em padrões de rigidez, hierarquia, permanência, padrão 

fixo; 

Famílias como norteadoras de princípios e valores; 

Família vista como organização alicerçada no ideal de casamento monogâmico, 

heterossexual e indissolúvel 

Família pensada enquanto desconfigurada; 

Família vista enquanto necessitada de apoio e cuidado; 
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Família incapacitada de enxergar os seus problemas; 

Família que impõe limites, reprime, castiga; 

Família como modelo de comportamento; 

Família como referência de bom exemplo; 

EIXO 2- CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA 

INDICADORES DE CATEGORIA 

Família vista como repetindo padrões comportamentais em suas gerações familiares; 

Família vista como mantendo um ciclo de violência; 

Família percebida enquanto possuidora de um histórico de violência; 

Família vista como reprodutora de carências entre seus integrantes; 

Famílias que se relacionam por mio de padrões repetitivos de abuso, de violência; 
 

Famílias vistas como educando suas crianças para o mundo, para originarem outras 

famílias; 

Família percebida enquanto um núcleo que origina outros núcleos; 

Família percebida enquanto perpetuadora de violência e maus tratos; 

Família que possui a violência enquanto naturalizada nas suas relações; 

Família percebida como não possuindo sentimento de pertencimento; 

Família percebida como mantendo padrões de relações permeadas por sentimentos de 

medo, raiva e comportamentos intimidativos e repressivos; 

Família percebida como mantendo relações que fogem à normalidade; 

Família vista como possuindo padrões de relações pautados na ausência de carinho, de 

afeto; 
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Família percebida enquanto mantendo padrões interacionais de autodefesa, medo; 

Família na qual ocorre a ausência de diálogo; 

Família que possui interação marcada pelo abuso de poder; 

Família na qual encontra-se presente alcoolismo, uso de drogas ilícitas, agressões físicas; 

Família vista como não oferecendo o apoio aos seus filhos, como deveria; 

Família vista como precisando de ajuda e esclarecimentos; 

Família na qual o desemprego ocasiona em dependência química; 

Família percebidas como sem coragem para pedir ajuda; 

Família percebida como doentes (todos os seus integrantes) e precisando de ajuda; 

Família vista como  em situação de sofrimento, possuem apenas opções ruins de escolha; 

Família marcada por uma ferida, enfraquecida, necessitada de apoio; 

Família carente cultura e socialmente, não possui perspectiva de vida; 

Família incapaz de perceber uma situação de violência; 

Família que precisa ser promovida economicamente, socialmente, emocionalmente; 

necessita de um profissional que lhe mostre onde está o seu problema; 

Família frágil, com dificuldade de entender o que seja amor e carinho; 

Família responsabilizada pelos problemas de indisciplina escolar; 

Família responsabilizada pela criminalidade, podem potencializar ou não comportamentos 

de violência nos filhos; 

Família é responsável pela dificuldade dos filhos em se desenvolverem na vida, e de 

constituírem novas famílias; 

Família como responsável pelo desenvolvimento ou falência da sociedade; 
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Família como base para o desenvolvimento escolar, acompanhando o filho, o seu caderno; 

Família que não promove maus tratos, sabe dar educação, cobra na hora certa; 

Família como defensora de seus filhos; 

Família que se fortalece e se mantém unida diante das dificuldades; 

Família percebida como capaz de influenciar o comportamento de seus integrantes; 

Família percebida como modelo de comportamento; 

Família como exemplo de comportamento; oferece exemplos que nem sempre devem ser 

seguidos; 

Família como modelo de afeto, de proteção; 

Família como modelo de carinho, se a criança não recebe carinho, não poderá dar carinho; 

Família percebida como tendo na mãe enquanto provedora exclusiva de afeto; 

EIXO 3- CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA NO CONTEXTO DE ATENDIMENTO  

INDICADORES DE SENTIDO 

Família ferida, precisa ser tratada como um todo, para se evitar contaminação; 

Família sofrida, abandonada. Apesar de se ter vários atendimentos da rede, estes ocorrem 

de forma desconexa; 

Família vítima das condições da sociedade (violência, drogas); 

Família que apresenta a perda de liberdade de um de seus membros; 

Família vista como que precisando de ajuda de profissionais para compreenderem o mundo, 

a sociedade;  

Família percebida como necessitada de suporte das instituições para que exerça seu papel; 

Família vista como necessitando compreender que as instituições são apoio para que ela 

cumpra sua função; 
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Família percebida enquanto necessitada de ajuda para entender o comportamento dos 

filhos; 

Família percebida como possuidora de laços frágeis; 

Família vista como não possuindo esclarecimento necessários para absorverem as ações da 

Rede de Atendimento e Proteção; 

Família vista como desconhecedora da existência da Rede de Atendimento e Proteção; 

Família encontra dificuldades de atendimento pela rede, deparam-se com profissionais 

nervosos por situações adversas; 

Família mau tratada nos setores dos quais necessita de atendimento no seu dia-a-dia; 

Família que educa os filhos e é parceira da escola; 

Família como base de uma sociedade mais justa, mais tranquila; 

Família como base para a criança e para o adolescente; 

Família percebida como tendo a obrigação de ensinar os filhos o que eles ainda não 

entendem; 

Família percebida como um ambiente saudável; 

Família percebida como responsável pela educação dos filhos, por meio da convivência e 

do amadurecimento dos pais; 

Família percebida enquanto participante na busca da solução dos seus problemas; 

Família vista como participativa nas ações propostas pela rede; 

Família percebida como não a que não quer mudar; 

Família percebida como não participando dos atendimentos dos filhos, não acompanhando; 

Família que, embora tenha compreensão do atendimento da rede, não participa; 

Família não acredita nas ações propostas pela rede; 
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Família não dá o valor devido, não leva à sério o trabalho desenvolvido pela rede; 

Família terceiriza para a rede a solução de seus problemas; e por não compreende propostas 

pela rede, torna-se agressiva com os profissionais que a integra; 

Fonte: a própria autora 
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APÊNDICE F - CONFIGURAÇÃO DAS CATEGOIRAS NOS EIXOS DE ANÁLISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: a própria autora 
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ANEXO - A FLUXO DE ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA SEXUAL – DIAMANTINA- MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Fonte: SMS/ Diamantina -MG 
 

Fonte: SMS. Diamantina / MG. 

 


