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a
bandeira brasileira no espaço
central. O círculo central, além de
compor mais um dos elementos
da bandeira, é uma lupa,
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investigação de nossas quase
infinitas riquezas naturais.O navio
da Marinha Brasileira, que se vê à
direita, é o Navio de Assistência
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população
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RESUMO
ROQUE, E.M.S.T Estudo das famílias de crianças e adolescentes, vítimas de
violência, que sofreram intervenção da justiça, em comarca de vara única –
Estado de São Paulo - Brasil. 278f. Tese (Doutorado)-Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2006.
Neste estudo, utilizou-se referencial teórico centrado na visão do contexto ecológico
do desenvolvimento humano proposto por Urie Bronfenbrenner (1996). A metodologia
adotada é de natureza quantitativa e qualitativa. Caracterizamos as situações de crianças e
adolescentes, vítimas de violência na família, que foram atendidos na Comarca de
Jardinópolis-SP, no período de 2000 a 2005. Tipos de maus-tratos, aspectos relacionados à
vítima e ao agressor, revitimizações, limites do atendimento e resolubilidade, relacionando-os
com o período anterior de 1995 - 1999.. A coleta de dados constituiu-se em análise dos
processos, e posterior preenchimento dos mapas censitários (adaptação ao mapa censitário
de GIL 1978), cuja análise quantitativa utilizou software de planilha eletrônica. Para o
qualitativo, utilizaram-se entrevista semi-estruturada, observação livre, fotografias
produzidas pelos sujeitos. A estrutura da família foi ancorada no Modelo Calgary de
Avaliação da Família (MCAF) e nos instrumentos genograma e ecomapa. A análise inspirouse na hermenêutica dialética, proposta por Habermas (1987) e Gadamer (1997). Os
resultados desta investigação apontam que, nos anos de 2000 a 2005, houve 1.766
processos de Infância e Juventude, dos quais 8,21%, de violência, de violência na família,
física, violência sexual e negligência, envolvendo 257 vítimas, destas 121 do sexo feminino e
136 do sexo masculino.A violência física foi a que apresentou maior incidência (44,1%),
seguida de negligência (42,1%) e violência sexual (13,8%). Prática de ato infracional em
(13) ocorrências, correlacionadas com (37) revítimas. Emergiram três categorias empíricas:
”NÃO TIVE”, “NÃO AJUDA E NÃO VIRA NADA”, “NA RUA”. Na primeira, situações de
insegurança e desamparo, com conseqüências para o comportamento e para o
desenvolvimento, em infância de “fome”, “trabalho infantil”, “ausência de brincadeiras”, “não
inserção escolar”, perpassadas nos universos econômico, político e institucional. Na segunda,
ao se apurar como a família percebe a intervenção da justiça “NÃO AJUDA E NÃO VIRA
NADA” revela que poucas incursões são feitas frente à violência, revelando pontos
estranguladores das possibilidades do fazer, pelo Judiciário, em processos: (quantidade,
tramitação e tempo); funcionários; criança como prioridade absoluta; a violência
institucional; falta de instituição de apoio. Emergem ausência de entendimento da linguagem
judiciária e dificuldade na tradução e interpretação dos trâmites da justiça. Usam o mesmo
idioma, mas não falam a mesma língua, sendo esta uma das determinantes no descrédito na
justiça, que se traduz na crise de expansão da sociedade, não exclusiva da cultura judicial,
cujas tradições e vícios institucionais fazem um judiciário lento, formalista, elitista e distante
da realidade social, num quadro desfavorável à eficácia e à eficiência do Poder
Constitucional, de que goza. A categoria “NA RUA” traz inserção em relações perversas,
estabelecidas no universo do tráfico de drogas,exploração, rejeição, violação de direitos e
privações econômicas .Concluiu-se que as famílias apresentam alterações de um momento
histórico para outro, sob distintas variáveis e com complexidade específica, quanto às
capacidades de descobrir, sustentar ou alterar as propriedades de seu desenvolvimento no
ambiente.
Palavras-chave: família, violência na família, criança maltratada, adolescente, justiça,
desenvolvimento no ambiente.

ABSTRACT

ROQUE, E.M.S.T. A Study About Families Of Children And Teenagers Who Were
Victims Of Violence And Faced Judicial Intervention In The states the São Paulo –
Brazil, 2006. 278p. Doctoral Dissertation – Ribeirão Preto, College of Nursing, University, of
São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 2006.
This study is theoretically based on Urie Bronfenbrenner’s concept of the ecological context
of human development (1996) and used a quantitative and qualitative methodology.
Conditions of children and teenagers who were victims of family violence and were assisted
in Jardinopolis, SP, from 2000 to 2005 were characterized. Kinds of abuse, the victim’s and
aggressor’s characteristics, re-victimization, assistance limitations, and effective solutions
were related to the previous period 1995 – 1999.. The data were collected analyzing the
procedures and filling out the census map (adaptation to Gil’s census map, 1978). The
quantitative analysis was performed using the software Excel and the qualitative analyses
were performed employing semi-organized interviews, free observation and photographs
produced by the subjects. The structure of the family was anchored on Calgary’s Model of
Family Evoluation (CMFE) and on a genogram and an ecomap. The analysis followed
HABERMAS’s (1987) and GADAMER’s (1997) hermeneutic dialectics. The results showed that,
from 2000 to 2005, out of 1766 legal proceedings involving children and adolescents, 8.21%
were linked to family, physical, and sexual violence and neglect with 257 victims, being 121
female and 136 male. Physical violence rate was the highest (44.1%), followed by neglect
(42.1%), and sexual violence (13.8%).Offenses reported in 13 complaints filed correlated to
37 re-victims. Three empirical categories came up: “I haven’t experienced anything”, “It
doesn’t help and there are no results”, “On the street”. In the first category there were
situations involving insecurity and helplessness, affecting the person’s behavior and building
up a childhood threatened by hunger”, child labor, lack of past times and games, and
absence from school, taking a huge toll on the economical, political and institutional worlds.
In the second category, checking the family’s point of view about justice intervention, “It
doesn’t help and there are no results” reveals that little is done to curb violence, blocking
justice’s effective solutions to legal proceedings due to an enormous number of lawsuits and
the time it takes to deal with them; shortage of staff; child as the absolute priority;
institutional violence, and lack of support by governmental institutions. In general, people
can’t understand judicial language and there are difficulties in translating and interpreting
judicial means of procedures: they speak the same tongue but not the same language and
that is one of the determinants of judicial discredit, which reflects a crisis in social
development. And that does not happen only within the judicial culture scenario, whose
traditions and institutional vices make the judiciary system slow, formal, elliptical and cut off
from the social reality , creating an adverse situation for the efficacy and the effectiveness of
the its Constitutional Power. The third category called “On the street” causes involvement
with notoriously ill-fated relationships in the world of drug traffic, exploitation, rejection,
violation of rights, and economical deprivation. It was possible to conclude that families
present changes from one historical moment to another, bearing distinctive variables and
specific complexity in relation to their capacity of finding out, maintaining or changing the
characteristics of their development in the environment.

RESUMEN
ROQUE, E.M.S.T Estudio de las familias de niños y adolescentes, víctimas de
violencia, que han sufrido intervención de la justicia, en el Estado de São Paulo –
Brasil. 2006. 278h. Tesis (Doctorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto,
Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2006.
En este estudio, se utilizó referencial teórico centrado en la visión del contexto
ecológico del desarrollo humano propuesto por Urie Bronfenbrenner (1996). Se eligió la
metodología de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Caraterizamos las situaciones de niños y
adolescentes víctimas de violencia en la familia, que fueron atendidos en el Municipio de
Jardinópolis – SP, el periodo de 2000 a 2005. Tipos de sevicia, aspectos que se relacionan a
la víctima y al agresor, revictimizaciones, límites de la atención, resolubilidad relacionándolos
con periodo anterior.1995 – 1999. La recolección de datos se constituyó en análisis de los
procesos, y posterior relleno de los mapas censuales (adaptación al mapa censual de GIL
1978), cuyo análisis cuantitativo utilizó software de plantilla electrónica. Para el cualitativo,
entrevista semiestructurada, observación libre, fotografías producidas por los sujetos. La
estructura de la familia se basó en el Modelo Calgary de Evaluación de la Familia (MCEF), y
en los instrumentos genograma y ecomapa. El análisis se inspiró en la hermenéutica
dialéctica, propuesta por HABERMAS (1987) y GADAMER (1997). Los resultados de esa
investigación apuntan que, en los años de 2000 a 2005 hubo 1.766 procesos de Infancia y
Juventud, entre esos 8,21% de violencia en la familia, física, sexual y dejadez, que envolvió
257 víctimas, 121 del sexo femenino y 136 del masculino. La violencia física presentó la
mayor incidencia (44,1%), seguida de dejadez (42,1%) y sexual (13,8%). Práctica de acto
infraccional en (13) ocurrencias, correlacionadas con (37) revíctimas. Surgieron tres
categorías empíricas: “NO TUVE”, “NO AYUDA Y NO DA NADA”, “EN LA CALLE”. En la
primera, situaciones de inseguridad y desamparo, con consecuencias para el
comportamiento y para el desarrollo en infancia de “hambre”, “trabajo infantil”, “ausencia de
juegos”, “no inclusión escolar”, pasadas en los universos económico, político e institucional.
En la segunda, averiguándose cómo la familia percibe la intervención de la justicia “NO
AYUDA Y NO DA NADA” revela que se hacen pocas incursiones frente a la violencia,
demostrando puntos estranguladores de las posibilidades del hacer, por el judicial, en
procesos: (cuantidad, tramitación y tiempo); empleados; niño como prioridad absoluta; la
violencia institucional; falta de institución de apoyo. Surge ausencia de entendimiento del
lenguaje judicial, y dificultad para traducir e interpretar los trámites de la justicia. Usan el
mismo idioma pero no hablan la misma lengua y esto es uno de los determinantes del
descrédito por la justicia, que se traduce en la crisis de expansión de la sociedad, no
exclusiva de la cultura judicial, cuyas tradiciones y vicios institucionales dejan el judicial
moroso, formalista, elitista y lejos de la realidad social, en un cuadro desfavorable a la
eficacia y eficiencia del Poder Constitucional de que disfruta. La categoría “EN LA CALLE”
trae inserción en relaciones perversas, establecidas en el universo de tráfico de drogas,
explotación, rechazo, violación de derechos y privaciones económicas. Se concluye que las
familias presentan cambios de un momento histórico a otro, bajo distintas variables y con
complejidad específica, en cuanto a las capacidades de descubrir, sostener o alterar las
propiedades de su desarrollo en el ambiente.
Palabras-clave: familia, violencia en la familia, niño maltrecho, adolescente, justicia,
desarrollo en el ambiente
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1 DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E DOS OBJETIVOS
O interesse em ter como objeto de estudo a reintegração de crianças e/
ou adolescentes,1 vítimas de violência, às suas famílias após intervenção judicial
deve-se aos resultados de nossa dissertação de mestrado: “A violência na família
contra crianças e adolescentes e a percepção dos operadores do Direito na Comarca
de Jardinópolis-SP” que Roque (2001) apontou no ano de 2001 entre outras,
questões como:


Violência nesse segmento possui várias graduações e tipologias, porém
basicamente assenta-se sobre o explícito e o concreto, (maus-tratos infligidos
ao corpo), porque suas conseqüências dão mais visibilidade.



O atendimento de crianças e adolescentes, vítimas de violência na família, na
unidade básica, é um processo de atendimento unicamente socorrista e
dificilmente as causas das lesões são questionadas, mesmo diante de
evidências compartilhadas por toda a equipe que observa somente as “causas
externas” dos casos considerados graves. O procedimento habitual por força
de formação dos profissionais de saúde não é valorizado de imediato, como
evidências de agressões ou maus-tratos.



A violência está condicionada, pelas limitações estruturais do serviço, à dimensão
ética que é representada pelo medo de se envolver com problemas de família, e
mesmo pelo fato do profissional que faz o atendimento não ter sido contemplado
na sua formação com conteúdos programáticos alusivos ao tema.

1

Considerados conforme Lei Brasileira nº 8069, de 13 de julho de 1990.
Art; 2o – Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente aquela
entre doze e dezoito anos de idade.
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Falta de políticas públicas mais concretizadas no interesse em relação à
criança e ao adolescente.



A cidade de Jardinópolis-SP-Brasil caracteriza-se por ser um município do
interior paulista que busca seu desenvolvimento socioeconômico e sanitário,
porém com poucas ações e políticas públicas voltadas em atenção à criança e
ao adolescente, vítimas de violência na família.



A realidade social e a institucional em que a pesquisa foi realizada não têm
respondido ou implementado ações de forma a efetivar o que dita a Lei nº
8069/90; encontrando, no município em tela, tênues compromissos em
direção a investimentos concernentes à Infância e Juventude.



Atualmente, a violência na família é reconhecida como um importante
problema de saúde pública, entretanto sua atuação frente a essas questões
tem se mostrado limitada.
Foi-nos possível, após os resultados, a idealização e concretização de ação

conjunta com o juízo da Comarca,voltada a suprir a severa carência de atenção à
infância e à juventude do município pesquisado. Isso se deu graças à instalação de
uma Fundação2 em atenção à causa da criança, do adolescente e de suas famílias,
vítimas de violência.
Foi instituída a “FUNDAÇÃO PROMAR-PROJETO MARCENARIA DA MÚSICA
DE JARDINÓPOLIS SP” com sede e foro na cidade e comarca de Jardinópolis, estado de
São Paulo, Brasil, na conformidade do Artigo 62 e seguintes do Código Civil Brasileiro, o
qual foi aprovado pelo Curador das Fundações da Comarca do referido município.

2

Constituição; instituição de uma obra, sociedade (dicionário da língua portuguesa: Aurélio Buarque de Holanda, 2001)
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Salienta-se que buscamos concitar instituidores junto aos empresários da
cidade que abraçaram a idéia da Fundação como meio de preparar a criança ou o
adolescente para uma vida independente na sociedade, sendo educada de acordo
com os ideais proclamados pela Carta das Nações Unidas, com espírito de paz,
dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade, na concretização de seus
direitos. Todo o procedimento para a Fundação consta dos Autos Registro sob nº
167/03 da Comarca de Jardinópolis SP, e da Escritura Pública de Constituição de
Fundação, junto ao Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do
Distrito de Jurucê, Município e Comarca de Jardinópolis, Estado de São Paulo,
registro sob nº 0002, página 370, ato nº 236 livro nº 2.
Mas observamos que a pesquisa apresentou limites, uma vez que avaliou
processos3 formados na justiça a partir das denúncias, reduzindo os conceitos e os
agravos decorrentes desses, principalmente no que concerne à família, razão pela
qual começamos a questionar as seguintes perspectivas:
1. Quem são essas famílias que chegam à justiça, como vivem e quais os perfis e
composições que apresentam?
2. Em relação à violência havida, qual a trajetória feita por tais famílias antes e
depois da intervenção judicial?
3. Como se encontra a criança e/ou adolescente que foi vítima de violência nessa
mesma família? Cessaram-se os agravos?
4. Como a família percebe todos esses acontecimentos ligados à intervenção na
violência cometida?
3

processo: conjunto de atos legalmente ordenados para apuração de fato de autoria e exata aplicação da lei. O fim é este, a
descoberta da verdade, o meio. Estes atos têm forma, conteúdo e estão subordinados a condições de tempo, lugar, etc., sendo
regulados todos por normas jurídicas que constituem o Direito Processual (PINHO, 1991:188).
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5. Essa criança ou adolescente, vítima entre os anos 1995 – 1999, voltou ao
Tribunal de Justiça entre os anos 2000 – 2005
6. Se positiva a volta, por qual motivo? Ligado à violência da vítima contra seu
agressor? Novo tipo de violência sofrida? a mesma? Ou por comportamento
violento dado à prática de ato infracional?
Considerando todas essas questões, entendemos fazer-se necessário um
maior conhecimento da condição de vida dessa família, como requisito para assumir
uma postura mais qualificada e propositiva em relação ao tema, principalmente na
defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar. Para tanto é
preciso deixar evidenciado porque a reintegração na família de crianças e
adolescentes, vítimas de violência, é problema e de estudo. A família, enquanto
segmento-alvo de políticas que contemplem a qualidade de vida, poderá contribuir,
de forma efetiva, para possíveis avanços qualitativos dos índices que refletem o
desenvolvimento humano e comunitário. Lembramos que, dentro do conceito
ampliado de saúde, tudo o que significa agravo e ameaça à vida, às condições de
trabalho, às relações interpessoais e à qualidade da existência, faz parte do universo
da saúde pública aqui considerada em seu conceito ampliado que abrange tanto as
questões médicas como as pertencentes ao conjunto de condicionantes biomédicos,
sociais, históricos e ambientais, sendo que a violência, num sentido mais restrito,
afeta a saúde e freqüentemente produz a morte.
Embora seja complexo e de difícil conceituação, é necessário, inicialmente, definir o fenômeno.
Violência é aqui entendida como todo evento representado por
relações, ações, negligências e omissões, realizadas por indivíduos,
grupos, classes, nações que ocasionam danos físicos, emocionais,
morais e ou espirituais a outrem.
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Constitui uma relação dinâmica entre vítimas e agressores, cujas raízes
estão nas estruturas sociais, econômicas e políticas, bem como nas
consciências individuais (SOUZA, E.R., 1.253, 2002)

Com todos esses aspectos colocados, temos o interesse de dar
continuidade a nossa pesquisa de mestrado, aprofundando nossos conhecimentos
em nosso objeto de estudo e justifica-se um trabalho dessa natureza, desde que
suas reflexões, estudos e propostas de ação possam servir de embasamento para
que os movimentos sociais e os organismos responsáveis pelas políticas públicas
repensem seu entendimento e sua ação em relação ao tema família de crianças e/ou
adolescentes, vítimas de violência, e ainda, identifiquem e avaliem estratégias que
possam facilitar a promoção da saúde nas famílias.
Melhorar a posição da família, na agenda de implementação da legislação
social já existente e das políticas públicas, significa ainda enfatizar ações a seu favor,
junto às Leis Orgânicas da Saúde, Brasil (1990), e da Assistência Social, Brasil
(1993), do ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente, Brasil (1990) e da LDB, Lei de
Diretrizes e Bases, Brasil (1996), gerando conhecimento sobre família na
compreensão de suas dinâmicas com elementos para diferentes modalidades de
intervenção.
Considerando o fato de que iremos analisar reintegração às suas famílias das
crianças e adolescentes que foram atendidos pelo Sistema Judiciário, importam algumas
colocações sociojudiciais que forneçam elementos conjunturais e como delineamento do
objeto do estudo.
A família tem especificidades que a distinguem de qualquer outra
instituição e nela se defrontam e se compõem as forças de subjetividade e do social
(GOMES, 1990).
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Portanto, ao assumir a socialização, ela levará a criança, como sujeito de
aprendizagem social, a interiorizar um mundo mediado, filtrado pela sua forma de se
colocar frente a ele; assim, os padrões, valores e normas de conduta do grupo social
em que ela está inserida serão transmitidos de modo singular à geração mais nova,
que por sua vez irá assimilá-los, segundo suas idiossincrasias.
O Brasil é um país que, apesar de possuir dispositivos legais fabulosos em
atenção à criança e ao adolescente, possui uma realidade social com nítidas
manifestações das mais aviltantes desigualdades, onde as inserções possíveis para as
crianças e adolescentes colocam-nos em modos de vida como os que têm e os que não
têm acesso. Privações são colocadas, com cotidianos pautados por problemas de
moradia, fome, desavenças familiares em termos relacionais, escolarização precarizada
entre outros pertencentes ao mundo externo à esfera doméstica que oferecem o
contato com a droga, a prostituição, a discriminação e a violência.
Com toda essa questão social colocada, onde imperam desorganização
social, falta de condições mínimas para sobreviver, pode-se esperar que existam pais
de classes populares, economicamente desfavorecidas, que mediante tantos
agravantes consigam exercer de forma adequada o papel de pais? Não temos a
resposta e nem a pretensão neste trabalho de responder à questão, mas observa-se
que, diante da ampliação cada vez mais crescente da desigualdade, da miséria, da
criminalidade, e até a uma propensão à desobediência coletiva, alteram-se as
incumbências do Poder Judiciário, diante de novas necessidades sociais, requerendo
que seus operadores e, especificamente a ciência do Direito busque auxílio nas
Ciências Humanas e Sociais, com o objetivo de assessorar e subsidiar as decisões e
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os procedimentos jurídicos em situações nas quais o conhecimento técnico-científico
é necessário.
Assim, se uma dada situação de violência ocorrida na realidade familiar contra
criança ou adolescente sofrer intervenção judicial, o fato transforma-se num processo.
Segundo Freitas (1997), a criança que se torna sujeito de um processo,
qualquer que seja sua natureza jurídica ou o objeto em debate, é apresentada com as
práticas narrativas e discursivas do psicólogo, do médico, do assistente social, do
sociólogo, dentre outros profissionais. Seu comportamento ou a expectativa sobre seu
futuro tornam-se, em centenas de processos, subordinados às considerações expressas
naquelas fontes de estudo. Tais fontes operam com imagens sobre a infância que, se
acompanhadas do início ao fim dos processos, revelam em muitos casos uma
“fantasmagórica” autonomia em relação ao ser social representado na imagem
outorgada pelo argumento científico, solicitado pelo advogado ou pelo promotor.
Isso revela que ao “vasculhar” os arquivos do Poder Judiciário, como fonte
primária fundamental ao estudo de qualquer sociedade, é necessária ao estudioso a
interlocução com as ciências que têm em seu bojo, necessariamente os temas família
e infância.
A estrutura hierárquica da família se fundamentou no poder advindo do
patriarca e de seus direitos, até de usar a violência para manter a ordem. Essa
estrutura de dominação foi se cristalizando tanto na imagem como na realidade
(PARKER, 1991).
Os reflexos da autoridade paterna sobre os filhos, e de adultos sobre as
crianças constituíram-se no padrão de educação de muitas gerações, inclusive das
que hoje são pais de crianças, vítimas de violência doméstica.
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Salienta-se que nossa pesquisa, sobre a violência na família e a percepção
dos operadores do direito (Roque, 2001), apontou resultados com pontos relevantes
para debater os estranguladores das possibilidades do “FAZER” pelo Judiciário, nas
questões infanto-juvenis que chegam até tal esfera de atuação, com relação aos
procedimentos de ação judiciária que se estabelecem no interior do Fórum,
demonstrando que a estrutura desse serviço não foi organizado para priorizar as
questões envolvendo crianças e adolescentes. Assim percebeu-se dicotomia existente
entre a prioridade imediata e a absoluta assegurada legalmente pelo ECA – Estatuto
da Criança e do Adolescente – e a realidade cotidiana da Instituição.
Quanto à resolutibilidade dada aos casos que chegam ao Fórum, nas
questões de violência contra a criança e/ou adolescente, constatamos que as falhas
são decorrentes das seguintes categorias Processos (quantidade, tramitação e
tempo), Funcionários, Criança como Prioridade, Violência Institucional, Falta de
Instituições de Apoio.
Sob a perspectiva jurídica, podemos considerar avanço a Lei n. 10406, de
10 de janeiro de 2002, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003. O Novo
Código Civil Brasileiro, diploma que revoga expressamente a Lei n. 3071, de 1º de
janeiro de 1916, passa a reger o direito privado brasileiro.
Na esteira do comando do art. 226 da Constituição Federal, Brasil (1988),
acaba com expressões discriminatórias do antigo Código, que se referiam à “família
legítima”, sendo aquelas formadas pelo casamento, como se gozassem de uma
proteção especial do Estado. Como conseqüência, utiliza-se simplesmente a
expressão “família” ou “entidade familiar” para designar aquelas formadas: a) pelo
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casamento civil ou religioso com efeitos civis; b) pela união estável, e pela
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes (mãe solteira).
O casamento ganhou nova conformação, deixando seu objetivo de ser
apenas a constituição da família, que pode ser formada de outras formas, passando
a ser o de estabelecer uma comunhão de vida entre os cônjuges.
O Novo Código Civil inova uma vez que elimina normas discriminatórias de
gênero, como, por exemplo, as referentes à chefia masculina da sociedade conjugal; e à
do marido na administração dos bens do casal, inclusive dos particulares da mulher; à
anulação do casamento pelo homem, caso ele desconheça o fato de já ter sido a mulher
deflorada, e à deserdação de filha desonesta que viva na casa paterna. Inova, também,
ao introduzir expressamente conceitos como o de direção compartilhada, em vez de
chefia masculina da sociedade conjugal; como o de poder familiar compartilhado, no
lugar da prevalência paterna no pátrio poder; substitui o termo “homem”, quando usado
genericamente para se referir ao ser humano pela palavra “pessoa”, permite ao marido
adotar o sobrenome da mulher; e estabelece que a guarda dos filhos passa a ser do
cônjuge com melhores condições de exercê-la; e em alguns outros aspectos
(PIMENTEL, 2002).
Avanços bastante significativos foram impressos no Novo Código Civil,
implementando os princípios de igualdade e não-discriminação proclamada na
Constituição Federal de 1988, na convenção pela eliminação de todas as formas
discriminatórias.
Alguns temas sofreram modificações consideráveis no texto civil, de Pátrio
Poder para Poder Familiar, o Art. 1630 estabelece que os filhos estão sujeitos ao poder
familiar enquanto menores, e ainda o Art. 1631 que compete o poder familiar aos pais,
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durante o casamento e a união estável, sendo que na falta ou impedimento de um deles
o outro o exercerá com exclusividade, cabendo ao juiz

a solução de possíveis

divergências entre pais.
De Pátrio Poder sobre os filhos ilegítimos para Poder Familiar sobre filho
não reconhecido pelo pai. No art. 1633, fica estabelecido que o filho não reconhecido
pelo pai fica sob poder familiar da mãe e que, se esta não for conhecida ou capaz de
exercer este poder, dar-se-á tutor ao mesmo.
De Pátrio Poder sobre Filhos de Leito Anterior, para Poder Familiar sobre
Filhos de Relacionamento Anterior. O Art. 1636 estabelece que o pai ou mãe que contrai
novas núpcias ou estabelece

união estável não perde quanto aos filhos de

relacionamento anterior o poder familiar, exercendo sem qualquer interferência de
novo cônjuge ou companheiro. E ainda, podemos citar outros artigos de extremo
significado na perspectiva jurídica da família, como o Art. 1723 que reafirma a
caracterização da União Estável, o Art. 1584 que refere a guarda dos filhos, quando
não há acordo, estabelecendo que deverá ser atribuída a quem revelar melhores
condições para exercê-la. Tutela, contemplado nos Arts. 1728 a 1766 e da Curatela
nos Arts. 1767 a 1783.
No âmbito específico da infância e da juventude, o próprio Estatuto da
Criança e do Adolescente, Lei 8069, de 13 de julho de 1990, embora represente um
avanço no reconhecimento de que todas as crianças possuem direitos que devem ser
respeitados pela família, sociedade e Estado, nas relações sociais cotidianas as
inserções e acessos não são caracterizados plenamente, acabando por limitar,
impedir, ou mesmo parcializar a concretização de tais direitos (ROQUE, 2001).
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Com espaços diferenciados de pertenciamento e inserção social, a infância e
juventude na concretude das relações sociais estão situadas em especialidades e
cotidianos singulares, com distintas inserções socioeconômicas, sendo que em tal
diversidade emergem aquelas que necessitam de proteção especial, as que estão nas
ruas; em abandono como deficiência, sob decisão judicial de apartação de pais e
parentes, por ausência de condições familiares de guarda, e ainda, aquelas que praticam
o Ato infracional, mediante o Art. 103 da Lei 8069/90 .

Art.103. Considera-se ato infracional a conduta descrita
como crime ou contravenção penal.

O modelo teórico utilizado é bastante rico em oferecer múltiplos níveis
para a análise do contexto e da pessoa em desenvolvimento.
Prevê fluxos que atuam tanto na horizontal, com as transcrições evolutivas
esperadas no ciclo de vida da família, conforme ela avança no tempo, bem como
eventos imprevisíveis (morte prematura, doença crônica, acidentes, envolvimento com a
justiça), quanto na vertical, que inclui padrões de relacionamentos e funcionamento que
são transmitidos para as gerações seguintes, ou seja, atitudes, tabus, expectativas e
acontecimentos familiares.
Coloca-se aqui como problema a reinserção de crianças e adolescentes às
suas famílias, pós-decisão judicial em casos de maus-tratos sofridos. O percurso de
tais famílias nas medidas de proteção percorre um desenho de procedimentos
extremamente setorizados, centralistas e institucionalizados, onde o indivíduo é
elemento central e não o coletivo família, enviesando o atendimento na
fragmentação da atenção pública, tornando o foco do atender àquela realidade
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familiar de forma periférica e reduzida com resultados ineficazes, mostrando-nos a
necessidade de um reordenamento político institucional, na partilha de competências
e atribuições.
A reintegração dessas crianças/adolescentes muitas das vezes está atrelada ao
aprendizado social delimitado pela violência intrafamiliar (MARTINS, FERRIANI, 2003).
Na complexidade de tal desenho, os contornos fazem-se agravados por
uma via crucis na busca do atendimento por tais famílias, em função da
fragmentação dos equipamentos e a ausência de redes não revertidas a ela, e sim
em prol de interesses oligárquicos e centralistas, não avaliando a família, como
unidade econômica e direito da criança.
“Lei 8069 – Art.19 – Toda criança ou adolescente tem direito a
ser

criado

e

educado

excepcionalmente,

em

no

família

seio

da

sua

substituta,

família

e

assegurada

a

convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da
presença

de

pessoas

dependentes

de

substâncias

entorpecentes.”

Neste momento, nos defrontamos com a questão política que permeia os
diferentes suportes necessários à questão da violência, com planos, estratégias ou
medidas de ação coletiva, formulados e executados com vista ao atendimento de
legítimas demandas e necessidades sociais. Política pública significa ação coletiva que tem
por função concretizar direitos sociais demandados pela sociedade e previstos nas leis.
Ou, em outros termos, os direitos declarados e garantidos nas leis só têm
aplicabilidade por meio de políticas públicas correspondentes, os quais, por sua vez,
operacionalizam-se mediante programas, projetos e serviços. Por conseguinte, não
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tem sentido falar de desarticulação entre direito e política, se nos guiarmos por essa
perspectiva (BRAVO; PEREIRA, 2001).
Conforme destaca Vendrúscolo (2004), o Estado brasileiro respondeu à
demanda crescente das questões sociais, principalmente o aumento da marginalidade,
com uma complexa rede assistencial, destinada a atender a grupos específicos “grupo de
risco”, sendo que essas políticas residuais tendem a assumir um papel prioritariamente
assistencial pela situação de pobreza da maioria da população.
É, portanto, por meio das políticas públicas que são formulados, desenvolvidos
e postos em prática programas de distribuição de bens e serviços, regulados e providos
pelo Estado, com a participação e o controle da sociedade. Porém, a relação da sociedade
com o Estado na operacionalização dessa política nem sempre é de reciprocidade, aliança
e parceria, mas, principalmente, de competição e conflito, que devem ser trabalhados em
prol do aperfeiçoamento da política e do interesse público.
OBJETIVOS
Caracterizar as situações de vitimização de crianças e adolescentes que
sofreram violência na família e de revitimização, no período de 1995 a 1999, com ou não
inserção à família, através das informações contidas nos processos forenses autuados na
Infância e Juventude da Comarca de Jardinópolis-SP, Brasil, no período de 2000 a 2005.
Analisar as dimensões estruturais, de desenvolvimento e funcional das
famílias de crianças e adolescentes em situação de violência, sob intervenção
Judicial, enquanto espaço de integração ou desintegração social.
Analisar a intervenção judicial sobre as famílias de crianças e
adolescentes em situação de violência na perspectiva de seus membros.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Teoria Ecológica

Para responder às questões levantadas e aos objetivos, construímos nosso
referencial fundamentado em uma concepção que utiliza a idéia de desenvolvimento no
contexto.
Este estudo considerará o enfoque ecológico proposto por Urie Bronfenbrenner
(1996) Bronfenbrenner´s Ecological Framework.
Um acontecimento dado em determinado momento de tempo como um
resultado da interação de todos os aspectos do sistema, é definido por Ciciarelli (1994)
como contextualismo. Para o autor, pessoa e o contexto não podem ser separados, pois
ambos são detentores de variáveis, com diferentes e múltiplos níveis, que são um
sistema dinâmico.
Bronfenbrenner (1996) descreve quatro núcleos do sistema ecológico:
Pessoa, Processo, Contexto e Tempo.
A pessoa é compreendida em suas características biológicas, físicas,
psicológicas, em interação com o ambiente. A estrutura da pessoa é constituída por três
aspectos que se combinam: 1) as disposições que ativam e mantêm a sua interação
com o ambiente; 2) os recursos, características adquiridas e internalizadas pela
interação ambiental, tal como as experiências e habilidades; 3) demandas inerentes e
predeterminadas (gênero, etnia, herança genética, temperamento) que sustentam ou
não reações do ambiente sobre ela.
A pessoa em desenvolvimento não é considerada meramente como uma
tábua rasa sobre a qual o meio ambiente provoca seu impacto, mas como
uma entidade em crescimento, dinâmica, que progressivamente penetra no
meio em que reside e o reestrutura.”Bronfenbrenner (1979/1996 pg 18).
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O processo é como se dá a interpretação das experiências, interações e o
ambiente no qual se desenvolve. Bronfenbrenner e Morris, citado por De Antoni e
Koller (2001), elaboram esse conceito, nomeando-o como processo proximal, em que
ocorre a interação da pessoa com outras pessoas, contextos, objetos e símbolos.
A interação entre a pessoa e o meio ambiente é considerada como
bidirecional, isto é, caracteriza-se por reciprocidade, não se limita a um ambiente
único, mas inclui as interconexões entre esses ambientes, assim como as influências
externas oriundas de meios mais amplos.
O contexto aparece como subdividido em quatro sistemas, segundo
Bronfenbrenner (1979/1996): o primeiro, denominado microssistema, é composto
pelo ambiente imediato que contém a pessoa em desenvolvimento, a casa, a creche,
a sala de aula; são locais onde as pessoas podem facilmente interagir face a face.
Fatores de atividade, papel e relação interpessoal constituem os elementos ou blocos
construtores do microssistema.
O segundo inclui as inter-relações entre os ambientes nos quais a pessoa
participa ativamente (tais como para uma criança, as relações em casa, na escola)
sendo ampliado sempre que a pessoa em desenvolvimento entra em um novo
ambiente e é denominado mesossistema.
O terceiro sistema, o exossistema, refere-se a ambientes que não
envolvem a pessoa como um participante ativo, mas nos quais ocorrem eventos que
afetam aquilo que acontece no seu ambiente imediato (por exemplo, as condições
econômicas e de trabalho dos pais e a vida da criança).
A manifestação de padrões globais de ideologia através do complexo de
sistemas encaixados e conectados, representando as dimensões relativas à visão
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cultural, econômica, política, social e educacional mais amplas define o quarto sistema,
designado como macrossistema, que exerce forte influência no desenvolvimento e na
qualidade de vida, pois engloba as regras de convivência, os estereótipos, as crenças e
os preconceitos de um grupo cultural.
Destacando a importância das tríades, tétrades e estruturas sociais
amplas, a formulação do autor chama a atenção para uma avaliação de caráter mais
sistêmico. A capacidade de um ambiente funcionar como um contexto para o
desenvolvimento é vista como dependente das interconexões sociais, incluindo a
participação conjunta, a comunicação e a existência de informações em cada
ambiente a respeito do outro.
O tempo, denominado de cronossistema constitui um núcleo específico e
compreende dois modos distintos, o primeiro deles relacionado à pessoa e seus
processos proximais que avançam com o tempo e precisam ser estudados ao longo
dele, e o segundo referente à passagem do tempo no sentido do contexto histórico.
A questão da transição ecológica é discutida por Bronfenbrenner
(1979/1996), sendo que ela ocorre sempre que a posição da pessoa é alterada em
resultado de uma mudança de papel, ambiente ou ambos, fazendo com que essas
mudanças sejam identificadas ao longo de toda a vida. Mostrando-se como excelentes
para o estudo do desenvolvimento ecológico por serem os exemplos de uma função
conjunta de mudanças biológicas e circunstâncias alteradas no meio ambiente,
propiciando a acomodação entre o organismo e seu meio.
Nesse aspecto, existe a influência do papel, atividades e relações
esperadas de uma pessoa que ocupa uma determinada posição na sociedade e dos
outros para com ela. Os papéis são normalmente usados para designar várias
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posições sociais numa cultura, sendo diferenciadas pela idade, sexo, relação de
parentesco, ocupação, status social, ou por parâmetros como etnicidade, religião,
associando-se a todas elas as expectativas, como a pessoa deve agir e que reação
outros deverão ter com ela, não se referindo apenas ao conteúdo da atividade, mas
também às relações entre as duas partes e respectivo grau de reciprocidade, relação
afetiva e ainda o equilíbrio de poder.
Assim, uma concepção ecológica de desenvolvimento no contexto tem
implicações para o método e o planejamento de pesquisa, oferecendo a base teórica
para uma definição sistemática de um constructo executado num ambiente natural e
que envolve objetos e atividades da vida cotidiana, em que as propriedades da
pessoa e do meio ambiente, a estrutura dos cenários ambientais e os processos
ocorrendo dentro e entre eles devem ser considerados como interdependentes e
analisados em termos de sistemas.

2.2. Família
Para melhor compreender o tema família, este trabalho nos impôs
diversas leituras em diferentes áreas de conhecimento, na busca por uma visão mais
abrangente, compreendendo a família sob a ótica da atualidade.
O recorte teórico da família será utilizado como base para análise dos
dados (família ocidental, contemporânea, classe popular).
As bases deste trabalho estão ancoradas na visão contextualista,
pretendendo não nos afastar desse tipo de “olhar”.
Focada em Mello (1995), também consideramos como perspectiva de
análise, a família como uma instituição histórica e socialmente construída, que se
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transformou no tempo com formas de organização, finalidades, dinâmicas e funções
diferenciadas.
Muitas tentativas têm havido em definir e conceituar a família a partir de
perspectivas múltiplas.
Objeto de estudo das Ciências Humanas, a família tem sido discutida em
diferentes nuances, mas principalmente em função das alterações pelas quais, ao
longo de inúmeras décadas, tem passado. Seu estudo revela-se bastante complexo,
com diferentes configurações em sua estrutura, sendo que podemos afirmar que o
conceito de família não é unívoco.
O termo latino família se refere ao famulus que designa o servidor, o
doméstico (GARBAR, 2000), mediante conceitos distintos, diferentes referenciais
teóricos e várias metodologias, estudos brasileiros sobre famílias têm sido feitos. (DE
ANTONI, 2002; WAGNER, RIBEIRO, ARTECHE & BORNHOLDT, 1999; WAGNER,
FERREIRA & RODRIGUES, 1998; FALCETO, 1997).
Recentemente algumas dessas pesquisas com famílias têm optado por uma
abordagem qualitativa dos processos familiares, uma vez que esta metodologia
proporciona uma melhor aproximação dos fenômenos investigados, contextualizando-os
em relação a diversas variáveis (MARTINS, 2005; CECCONELLO, 2003; YUNES, 2001;
BASTOS, 2001; DE ANTONI, MEDEIROS, HOPPE & KOLLER, 1999; SIMIONATO,TOZO &
BIASOLI, ALVES, 1998; SZYMANSKY, 1992).
Salientamos que consideramos a proposta da triangulação de métodos
originalmente defendida por Denzin (1973) e que fala da inserção de múltiplos
técnicos, observadores e métodos para ampliar as referências e “olhares” sobre certa
realidade social que se busca investigar. Segundo Deslandes Y Assis (2002)
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apropriando-se dessa proposta, os métodos quantitativos e qualitativos estariam
articulados, buscando compreender a extensidade e a intensidade dos processos
sociais, partindo-se do princípio de que quantidade é uma dimensão da qualidade do
social e dos sujeitos sociais marcados em suas estruturas, relações e subjetividade
herdada como dado cultural.
Fazendo-se uma revisão de estudos sobre famílias que passaram pela
experiência de vitimização, abrangendo o período de 1997 a 2005, nos seguintes
bancos de dados informatizados.4
Na busca, utilizamos as palavras-chave “criança”, “família”, “violência”.
Selecionamos manualmente, também, publicações científicas referentes à família,
que pudessem contribuir para delimitação do objeto de estudo, sendo que
encontramos diferentes tópicos.
Trabalhos de Bronfenbrenner trazem diferentes discussões sobre família e
desenvolvimento na perspectiva bioecológica (1966); (1966ª); (1966b); (1967);
(1974); (1974ª); (1977); (1985); (1986); (1992); (1994); (1995). (1998);
No Brasil, Biasoli, Alves (2001) se debruça sobre o tema Família,
Socialização e Desenvolvimento, pesquisando as Práticas de Educação da Criança há
mais de 10 anos.
Charles Lewis da Universidade de Lancaster (1997) e Maria Auxiliadora Dessen
da Universidade de Brasília (2000) pesquisam questões teóricas, metolodógicas e práticas
sobre temas relativos à natureza das interações pai-criança-família.

4

CINAHL (Cumulative Index of Nursig and Allied Health Literature) que engloba as principais produções científicas da área da
enfermagem; LILACS que reúne as publicações científicas da área da saúde da América Latina e do Caribe; MEDLINE bases de dados
da literatura internacional da área médica e biomédica produzida pela National Library of Medicine (USA) e Health Star, cujas
informações são derivadas do MEDLINE, CATLINE (National Library of Medicine Catlog), PsiINFO e fontes não sistematizadas.
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No Canadá, Wright Lorraine e Leahey Maureen (2002) preocuparam-se
em elaborar um guia para Avaliação e Intervenção na família, mediante um sólido
sistema conceitual, com exemplos clínicos de vida real, e ainda, descrições
detalhadas dos instrumentos de avaliação da família.
A discussão do conceito de família na sociedade ocidental moderna feita por
Petzold (1998) ressalta a não-caracterização da família nuclear tradicional já no século
20. E afirma que, embora o conceito de família exista e seja bastante difundido em
pesquisas e na prática, uma definição real do termo não pode ser estabelecida, pois
existem várias formas delas. Relaciona estruturas alternativas da vida familiar moderna,
tais como os solteiros, os casais sem filhos, casais homossexuais, coabitação, famílias
recasadas, vivendo juntas em locais separados, entre outras.
Com o modelo baseado em intimidade e relações intergeracionais, propõe
uma definição para a família, levando em conta que há uma larga gama de
possibilidades, do tradicional a diferentes formas alternativas de vida em família.
O autor enfatiza que existe uma grande diversidade de padrões na
sociedade atual, e utilizando-se dos subsistemas da teoria de Bronfenbrenner (1996),
descreve vários itens que influenciam a família, do macro-, exo-, meso-e
microssistema, totalizando 14 variáveis, que se forem relacionadas (14x14) podem
resultar em 196 combinações. Sua análise dá ênfase ao fato de que existe uma
grande diversidade de padrões na sociedade atual. Embora quase todo mundo esteja
ligado a um tipo pessoal de relação familiar, alguns membros da população não se
encaixam dentro de qualquer tipo de família. As pessoas podem estar em diferentes
configurações familiares que precisam ser compreendidas.
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Cada membro familiar tem uma miragem subjetiva de seu padrão familiar,
sendo que é muito provável que diferentes pessoas tenham concepções diversas da
família em que vivem.
Os estudos antropológicos também trouxeram contribuições ao conceito
de família. Nesses estudos, segundo Romanelli (1995), sobressaem questões, com
respeito aos sistemas de parentesco, com estruturas formais compostas por arranjos
e combinações pautadas na descendência entre pais e filhos e/ou filhos, na afinidade
pelo casamento, na consangüinidade entre irmãos, num tipo de estrutura válida em
diferentes sociedades, sendo a família o grupo pelo qual se realizam esses vínculos.
E ainda a inclinação que se tem no senso comum de “naturalizar” a família
com regulamentação social de atividades de base biológica, o sexo e a reprodução, não
percebendo-a como uma criação humana passível de modificação (DURHAM, 1983).
Para este trabalho, toma-se um conceito amplo de família com
definição capaz de situar flexibilidade, diversidade e amplitude, estabelecido
por Osório (1996).
“Família é uma unidade grupal onde se desenvolvem três tipos de
relações pessoais-aliança (casal), filiação (pais e filhos) e consangüinidade
(irmãos) e que a partir dos objetivos genéricos de preservar a espécie,
nutrir e proteger a descendência e fornecer-lhe condições para a
aquisição de suas identidades pessoais, desenvolveu através dos tempos
funções diversificadas de transmissão de valores éticos, estéticos,
religiosos e culturais” (p.16)

A intervenção nessas famílias, com intersetoriedade, integralidade,
eqüidade e resolubilidade, clama por uma prática de pesquisa em saúde que
acompanhe tal complexidade com experiências e linguagens distintas, tanto da
pesquisa como da saúde, e busque o aperfeiçoamento de tais sistemas, pautado em
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resultados sobre dados apurados numa trajetória de desenvolvimento infanto-juvenil
com história como agredido e agressor da violência.
São inúmeros os ângulos pelos quais se pode “olhar” a família, trazendo
cada um deles uma contribuição diversa para sua compreensão. Pode-se pensá-la
sob o prisma social, cultural ou segundo a evolução histórica em determinadas
sociedades e mesmo a partir das leis que regem a sua formação e dissolução.
Pensar a família, no Brasil contemporâneo, implica em visualizá-la com
sistemas simbólicos e padrões comportamentais diversos.
A despeito de várias definições de grupo familiar Szymanski (2001),
Kaslow (2001); Osório (1996); Sâmara (1992); Sarti (1992); Segalen (1981), há
consenso quanto à sua diversidade que obriga a se mudar o foco da estrutura da
família como modelo de organização familiar, para a consideração das novas
questões referentes às pessoas na família, sua relação com a comunidade mais
próxima e com a sociedade mais ampla.
Marcantes diferenças socioeconômicas, inerentes à sociedade de classes,
determinam o contexto material, social e histórico em que tais famílias estão inseridas,
contexto este que, mesmo com problemas sociais com uma etiologia complexa e
variada, caracteriza-se por um entrelaçamento de fatores, focalizando a família além
do contexto intrafamiliar, o que significa vê-la sob a ótica não só das normas sociais
mas também dos sistemas educacional, econômico e político, e principalmente numa
divisão constituída em condições sociais que nada têm de universal e que não são
distribuídas de maneira uniforme.
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Sob o ângulo social pode-se olhar a família, na estratificação das
sociedades de classes, compreendendo-a à luz de processos e contextos em vez de
problemas isolados (FONSECA, 1995).
Podemos abordá-la a partir das condições materiais de vida (FUKUI,
1998), em cujo sentido ela constituiu uma unidade doméstica de renda e consumo
ocupada com a manutenção da vida do grupo familiar.
As famílias, na realidade brasileira, e suas alterações no final do século XX
e início do século XXI, período focalizado neste estudo, denotam um fluxo intenso de
mudanças em todos os níveis da experiência social, e não apenas no Brasil, mas de
forma global (SEVCENKO, 1998).
Historiadores colocam que a chamada Revolução Industrial, baseada na
economia industrializada com seu auge em 1870, trouxe resultados interessantes em
recentes descobertas científicas sobre processos produtivos e o desenvolvimento de
novos potenciais energéticos, como a eletricidade, e os derivados do petróleo e da
cana-de-açúcar.
Tais transformações ocorrem na última década do século XIX e as
primeiras do século XX, implicando em avanço sobre as sociedades tradicionais.
Escravocrata até 1888, e depois republicano, o Brasil teve sua realidade
social alterada com marcas indeléveis em todos os níveis das relações sociais,
ajustada que foi com padrões abstratos de gestão social oriundos de modelos
europeus ou norte-americanos.
Segundo Sevcenko (1998), no período de 1900 a 1920, que abrangeu os
anos de guerra européia, durante o qual ampliou-se a exportação para as nações
belingerantes, desenvolveram-se novas indústrias para substituir parte do que se
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importava. Introduzem-se no país novos padrões de consumo, incentivados por
publicidade, modernas revistas, agora ilustradas, práticas desportivas, mercado
fonográfico voltado para músicas ritmadas e ainda a popularização do cinema.
No plano político, Getúlio Vargas ascende ao poder e tutela o país de 19301945, com uma orientação autoritária de governo.
“A sociedade brasileira neste período de mudanças intensas e rápidas,
as pessoas e grupos se viram forçadas a mudar, ajustar e reajustar
seus modos de vida, idéias e valores sucessivas vezes. Suas vidas
privadas foram fortemente afetadas pelas turbulências históricas do
que foi chamada “ a era dos extremos” (Sevcenko, 1998, p.38)

Gilberto Freyre (com Casa Grande & Senzala, 1933) & Oliveira Viana (com
Populações meridionais do Brasil, 1920) identificaram a transplantação da família
patriarcal portuguesa ao nosso ambiente colonial em estudos pioneiros sobre famílias na
realidade brasileira. A família seria composta por um núcleo central, de dono da casa,
esposa e filhos legítimos, e ainda grande número de pessoas à volta deste, tais como
serviçais, agregados, escravos, filhos ilegítimos entre outros.
O modelo de família assim composto perde sua força em função do fim da
hegemonia político-econômica das oligarquias rurais, aliado ao fato de transferência
da Corte Portuguesa para o Brasil no início do século XIX, acentuando
transformações nos hábitos sociais (SAMARA, 1992).
Salienta-se que o crescimento industrial alterou de forma significativa os
padrões de consumo dos brasileiros, trazendo os eletrodomésticos, os gêneros
alimentícios, até então oferecidos nos armazéns, agora industrializados e empacotados,
alterando o sistema de comercialização, com os supermercados e ainda com os shopping

centers, o primeiro do Brasil foi inaugurado em 1966.
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Este tipo de vida, totalmente nova nas cidades, atrai as pessoas do
campo, havendo no período sensível migração, sendo que nas décadas de 1950,
1960 e 1970 mais de 39 milhões de pessoas migraram do campo para as cidades
(MELLO E NOVAIS, 1998).
A participação das mulheres, nas atividades educacionais, profissionais,
políticas e culturais na década de 1970, levou a uma redefinição tanto prática quanto
ideológica na estratificação de gênero, pontuando a separação dos papéis sexuais,
sendo que a família brasileira assume novas formas de organização e de relações
entre seus membros (GOLDANI, 1993).
Segundo Mello e Novais (1998), a busca pela ascensão social é uma
corrida pela “atualização” dos padrões de consumo em permanente transformação,
configurando-se na imitação dos padrões e estilos de vida reinantes nos países
desenvolvidos, mais precisamente se caracterizando pela cópia do “ideal norteamericano” vigente na época.
Com tantos movimentos conjunturais colocados, admitir o modelo nuclear
nascido e baseado na burguesia, pai, mãe e crianças, como único e como norma e
não historicamente construído pode configurar que suas crenças, valores e mesmo
padrões emocionais sejam aceitos como universais, tendo-se que a família que se afasta
dessa composição é considerada como desestruturada ou incompleta.
São atributos básicos a esse modelo, uma estrutura hierarquizada, no
interior da qual o marido/pai exerce autoridade e poder sobre a esposa e os filhos;
uma divisão sexual do trabalho bastante rígida, que separa tarefas e atribuições
masculinas e femininas; um vínculo afetivo entre os cônjuges e entre esses e a prole,
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com maior proximidade da mãe e os filhos; o controle da sexualidade feminina e
dupla moral sexual (ROMANELLI, 1995).
A revolução de 1964 e seus 21 anos de duração produzem uma sociedade
apresentando mudanças que se relacionam com a perda das tradições; valores como
amor, casamento, a família, a sexualidade e o trabalho, antes vividos segundo papéis
preestabelecidos, passam a ser concebidos como parte de um projeto em que o
indivíduo adquire maior importância social, implicando nas relações familiares, fundadas
no princípio da reciprocidade e da hierarquia, e agora passíveis de serem revistas, sendo
objeto de negociações no que concerne a papéis, funções sexuais, obrigações entre pais
e filhos, questões de direitos e deveres em família, dentre outros.
Segundo Bilac, (1995) com tal foro, a família é entendida como fruto de
contínuas negociações e acordos entre os membros, tendo ela e estes a duração que
tiverem, e sendo fruto de escolhas interindividuais, as vidas familiares serão cada vez
mais idiossincráticas e fluídas. Por outro lado, existe, neste tipo de visão, o risco de se
negarem as diferenças de poder e desigualdades, socialmente construídas, entre
homens e mulheres, adultos e crianças, velhos e jovens.
Chegamos aos anos de 1980, e com a visibilidade bastante substantiva,
observa-se em senso comum, um núcleo do poder econômico e político pautado em
empresas multinacionais, grandes empresários e uma megaempresa de comunicações,
a Globo, que passa a ditar modelos de vida em suas novelas, entre outros, instalando-se
no Brasil uma indústria cultural centrada na televisão, perante uma sociedade que havia
permanecido por 21 anos sob os ditames de um regime autoritário.
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Romanelli (1986), em uma análise de famílias também neste período mais
recente no Brasil, destaca que famílias de camadas médias passam a ter valores
modernizantes e pautadas por relações igualitárias entre os cônjuges.
No nosso entendimento, papel fundamental na difusão de padrões de
consumo tem a propaganda, onde o homem é medido por quanto ele consome.
A estrutura social parece funcionar como um filtro na articulação desse
modelo básico de reprodução humana a que chamamos família, com fatores como:
mercado de trabalho, possibilidades de consumo, acesso aos sistemas de saúde e
educacional, à informação e à ação da mídia.
Como resultado geral têm-se lógicas diferenciadas das relações familiares
que se expressam tanto no significado diferencial dos vários papéis familiares: mãe,
esposa, filhos, pais quanto no próprio “timing” do que se chama ciclo de vida
doméstico, e também dos rumos diferenciados das trajetórias de vidas individuais de
homens e mulheres, crianças e adultos (BILAC, 1995, p.35).
No plano político, movimentos como as Diretas-já trouxeram um novo
olhar para o Brasil, garantindo, na Constituição Brasileira de 1988, outros valores
modernos secularizados, como o da autonomia do indivíduo, o dos direitos do
cidadão, o do desenvolvimento espiritual e do acesso ao mundo da cultura, a
dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e
ainda, o pluralismo político.
Para Mello e Novais (1998), uma sociedade sem liberdades fundamentais
efetivas é incapaz de dar abrigo a valores universais e de permitir o confronto inovador
entre as diversas visões de mundo e de distintas formas de organização da vida coletiva.
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Viana (2000), discutindo lutas sociais e redes de movimentos do final do
século XX, coloca que o Brasil dos anos 80 e 90 sofreu a estagnação econômica e
alta inflação, fruto de uma combinação deveras perversa que aliou diferentes fatores
econômicos adversos que rompem, de maneira lenta mas progressiva, os
mecanismos básicos da sociedade, a mobilidade social e ainda a ampliação
continuada do consumo, desencadeando desemprego assustador nas áreas
metropolitanas, desemprego este que atinge trabalhadores comuns, funcionários
públicos e profissionais de nível superior, e é impulsionado pela modernização
tecnológica posta em prática no setor industrial, e ainda pela política da redução de
custos. Cresceram as cidades e com elas a mendicância, a violência, o abandono de
crianças e adolescentes e uma grande onda de privatizações de empresas estatais
trazendo um perfil contextual que pode afetar as famílias.
De

acordo

com

Bronfmann

(2000),

há

vários

acontecimentos

desorganizadores aos quais as famílias estão sujeitas:
As modificações intra-sistema: nascimento de filhos, adolescência; abandono
ou separação, morte de algum familiar;
As modificações no meio externo; mudanças de domicílio, de ambiente e
condições de trabalho. As famílias podem enfrentar esses acontecimentos com
maior ou menor adaptabilidade, traduzindo um modo de viver mais ou menos
vulnerável e revelando estruturas e processos de sua dinâmica mais ou menos
funcionais e flexíveis.
É nesse período que o neoliberalismo mostra sua face, sujeitando os
brasileiros à égide ditatorial de mercados financeiros internacionais que, em nome de
austeridade, determinam a venda do patrimônio público para pagar dívidas, o corte
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de gastos sociais para equilibrar o orçamento e até a usurpação dos direitos
trabalhistas para aumentar a competitividade. A mobilidade social torna-se
descendente, emergindo desse contexto vários tipos de violência como um recurso
cotidiano para a sobrevivência.
Nesse contexto, as condições de vida das famílias brasileiras sob a dimensão
social têm seus limites pontuados na estratificação das sociedades de classes.
A noção de classes populares tem sido utilizada para designar a população
pobre de centros urbanos, caracterizada pela precariedade de condições de vida que
resultam não só da inserção dos trabalhadores nas relações de produção, mas de
sua participação nas relações de distribuição, vale dizer, do montante de
rendimentos auferidos. Independentemente de os trabalhadores estarem integrados
no mercado formal ou informal de trabalho, ou ainda, de serem operários,
assalariados do setor terciário ou de exercerem atividades por conta própria,
encontram-se todos nivelados pela pobreza, expressa em ingressos monetários
reduzidos, moradia e transporte precários, atendimento médico hospitalar deficiente
e na quase-ausência de saneamento básico nos bairros onde residem (CARDOSO,
1984; DURHAM, 1986).
Nas classes populares, predomina o modelo de família nuclear estável
(OLIVEIRA, 1999). A permanência desse arranjo familiar traz inúmeras vantagens, pois
assegura a formação regular de rendimentos que viabilizam o consumo coletivo.
As unidades domésticas apresentam aspectos comuns à família nuclear de
outros segmentos da população e são, simultaneamente, grupo de convivência e unidade
de cooperação econômica e de consumo material e simbólico (DURHAN, 1980).
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A literatura, sobre o tema família das classes populares, constata que a
formação de recursos para prover o consumo coletivo abrange primordialmente
rendimentos monetários individualizados e auferidos de trabalho assalariado ou por conta
própria, bem como ingressos não monetários. Dentre estes, incluem-se os serviços
oferecidos por entidades de assistência pública e privada, o auxílio prestado por parentes,
amigos e vizinhos (FAUSTO NETO, 1982).
Importa dizer que as necessidades sociais têm origem na sociedade,
sendo incorporadas e processadas pelo Estado em suas diferenças de poder.
Conjuntamente, todos esses recursos entram na composição dos meios
materiais destinados à sustentação do grupo doméstico.
Ao ser privatizado na família, o trabalho doméstico não remunerado da
dona de casa tornou-se invisível. Ao mesmo tempo, as mulheres mais pobres não
deixam de combinar o trabalho doméstico com algum outro tipo de atividade
geradora de renda, como costura, produção caseira para venda, serviços em outras
casas, etc. (VAITSMAN, 1999).
Segundo Romanelli (1997a), os homens também produzem no contexto
familiar, dentre os quais o mais significativo e que constitui experiência comum para
as classes populares refere-se às tarefas para construção da casa própria, realizada
quase sempre em regime de mutirão, com a colaboração de parentes e vizinhos,
sobretudo do sexo masculino, também devem ser incluídos na produção masculina
os reparos na moradia, como consertos elétricos e hidráulicos, além de outras
atividades cujo objetivo é a melhoria ou a ampliação da residência.
Os estudos sobre famílias de classes populares evidenciam que é uma
experiência comum para elas a introdução prematura dos filhos no setor formal ou
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informal do mercado de trabalho, o que ocorre quando eles têm em torno de 14 a 15
anos, ou mesmo mais cedo (BILAC, 1978; FAUSTO NETO, 1982).
Boa parte dos meninos de rua que não são rigorosamente de rua ou
“menores abandonados”, mas sim crianças com famílias que, na rua, buscam
dinheiro para levar para casa (BILAC, 1995), trazendo precocemente à realidade
infantil das classes populares sua adultização, embora note-se que a entrada das
filhas na força de trabalho sofre um retardo. As classes populares são formadas pelo
trabalhador com carteira assinada, símbolo do ingresso definitivo no mercado formal
de trabalho, e também na sua grande maioria, por igualmente trabalhadores
inseridos na economia informal, com imensas dificuldades em verem reconhecidas
sua condição de cidadão.
Estamos colocando foco nas classes populares em função do fato de que,
mediante nosso estudo, (ROQUE, 2001), a maioria dos sujeitos com processo
forense são oriundos de grupos de baixa renda.
Em janeiro de 2003, emerge na realidade brasileira um novo olhar,
oriundo do governo federal desta feita pautado nas questões assistenciais, surgindo
o Projeto Fome Zero, e outros de inserções assistenciais com tendências de
aglutinação das políticas sociais, e ações como o programa Bolsa Família, a união do
Ministério da Assistência Social e a Secretaria de Segurança Alimentar e de Combate
à Fome – o chamado “Superministério” que define políticas e fiscaliza sua execução.
Soma-se ainda a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) NOB/SUAS,
Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005 – DOU 25/07/2005 que tem o objetivo de
identificar os problemas sociais na ponta do processo, focando as necessidades de
cada município, ampliando a eficiência dos recursos financeiros e da cobertura social.
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Trata-se de um modelo descentralizado, com a missão de ampliar a rede de
assistência social brasileira, considerando necessidades reais e especificidades locais.
A assistência social, enquanto política de proteção social, significa garantir a
todos que dela necessitam, e sem contribuição prévia, a provisão dessa proteção, numa
opção de olhar e quantificar a realidade, a partir das diferenças individuais.
As circunstâncias e os requisitos sociais circundantes do indivíduo e dele
em sua família são determinantes para sua proteção e autonomia, numa leitura
macro e microssocial.
A SUAS materializa o conteúdo da LOAS (Lei Orgância da Assistência
Social) e consagra direitos sociais, em bases dos eixos estruturantes e de
subsistemas como a matricidade sociofamiliar, no reconhecimento da importância da
família no que declara que a família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado, descentralização político-administrativa e territorialização, novas bases para
a relação entre Estado e Sociedade Civil, Financiamento, Controle Social entre outras
pertinentes à Informação, Monitoramento e Avaliação.
Os serviços socioassistenciais no SUAS são organizados, segundo as
seguintes referências: vigilância social, na produção e sistematização de informações,
proteção básica e defesa social e institucional, garantindo aos usuários acesso a
conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa.
Nos municípios, o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS é
uma unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de
vulnerabilidade social, que abrange um total de até 1.000 famílias/ano. Executa
serviços de proteção social básica, (aqueles que potencializam a família como
unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de
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solidariedade, mediante o protagonismo de seus membros, e a promoção da
integração ao mercado de trabalho, tais como programa de atenção integral às
famílias, programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza,
entre outros, que organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais da
política de assistência social).
O governo federal pautou o início de seu mandato por brutais reduções das
políticas sociais e dos direitos dos trabalhadores, o que trouxe uma contraface de
significativo aumento de uma questão social, que apresenta sujeitos, processos e
estruturas de realidade bastante peculiar, emergindo em temáticas percebidas e
assumidas por determinado segmento da sociedade. Salienta-se que a ofensiva neoliberal,
praticada nos últimos anos sobre as políticas sociais, revela-se na redução de recursos, na
setorialização, na fragmentação, no incentivo ao voluntarismo, na individualização e na
transferência da responsabilidade social do Estado para a sociedade no trato das questões
sociais, trazendo determinantes que têm atingido as famílias como um todo.
Ressalte-se que Maciel ((2002, p.131), refletindo sobre alguns elementos
para a discussão da família na contemporaneidade, enfocando em particular, a
realidade da região Norte do Brasil, encontrou na Amazônia, que representa 50% do
território nacional nos seus aproximados 12 milhões de habitantes, famílias que
sobrevivem com uma renda per capita variando entre zero a meio salário mínimo,
sugerindo situação de extrema fragilidade social.
Marsiglia (2002), observando famílias atendidas pelo Programa de Saúde da
Família em bairros de São Paulo, constatou nos chamados bairros periféricos zonas norte,
sudeste e leste, situações muito precárias de sobrevivência vivendo com renda de até meio
salário, encontrando entre 39.011 famílias, apenas 33,09% com sistema de esgoto.

3. Pressuposto
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3. PRESSUPOSTO

Em relação ao nosso pressuposto, podemos admitir que a família
apresenta alterações de um momento histórico para outro, sob variáveis em culturas
diferentes que vão determinar sua existência, configuração e os papéis a serem
desempenhados pelos elementos que a compõem. Aquelas com história de membros
em situação de justiça, por prática violenta junto a infantes, detêm uma
complexidade específica, podendo apresentar-se como um sistema focado nas
circunstâncias de vida, e ainda com entendimento próprio sobre justiça, afetando a
capacidade da pessoa de descobrir, sustentar ou alterar as propriedades de seu
desenvolvimento no ambiente.
A reinserção pela justiça da criança ou adolescente, vítima no espaço familiar,
pode constituir-se ao invés de integração, em desintegração social para a mesma.

4. Metodologia
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4. METODOLOGIA
4.1 Percurso metodológico

Nossa opção metodológica é a abordagem quantitativa e qualitativa. A
primeira, para quantificarmos processos judiciais de violência contra a infância e
juventude, no período de 2000 a 2005, delimitação no período de tempo considerado
em função de ser imediatamente subseqüente ao período estudado pela pesquisadora,
Rroque (2001)., e, ainda, conhecermos e caracterizarmos as crianças e adolescentes
que sofreram revitimização na família, no município de Jardinópolis-SP, pós-estudo do
período de 1995 a 1999 e que foram atendidos via processual, no período de 2000 a
2005, no Fórum da referida Comarca. E qualitativa, entendendo ser esta a que nos trará
mais subsídios para o conhecimento de nosso objeto de estudo, bem como sendo
aquela capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como
inerentes aos atos, relações e às estruturas sociais, estas últimas tomadas tanto no seu
advento quanto na sua transformação como construção humana significativa. A
metodologia qualitativa dá ênfase ao homem, enquanto autor e ator de sua própria
história, capaz de retratar e refratar a realidade (MINAYO, 1996:22).
Ademais, nos estudos qualitativos, o pesquisador busca, pelos dados
descritivos da realidade em foco, ver como os sujeitos encaram a questão em estudo
(LÜCKE & ANDRÉ, 1986).
Entendemos ainda que a abordagem qualitativa nos trará mais subsídios
para a compreensão da família, que tem em seu bojo influências de vários fatores
sociais, culturais, religiosos, morais, entre outros. Interessa-nos nesse momento
ouvir as famílias e conhecê-las.
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Além de verificar sua percepção sobre a intervenção judicial, deseja-se
conhecer sobre estrutura familiar, referente à composição (elementos do agregado e
parentesco), natureza das relações no interior da família e com o exterior) e papéis
desempenhados por cada sujeito na família em temas quanto a limites,
conjugalidade, parentalidade, fraternidade e resposta à crise.
O funcionamento familiar e as regras de relação entre os membros,
organização, subsistemas e limites.

4.2. Campo de estudo
A cidade de Jardinópolis, localizada no Estado de São Paulo, Brasil, com
uma população de 34.111 habitantes numa área de 552 km, nos domicílios de
vitimas de violência, atendidos judicialmente no período de 1995-1999 e que foram
pela justiça expostos às suas famílias, com reintegração neste contexto.
Jardinópolis limita-se com Ribeirão Preto, Brodowsky, Sertãozinho,
Batatais e Sales de Oliveira.
As principais atividades econômicas da cidade são a agricultura e a
pecuária, destacando-se, na primeira, a cultura da cana-de-açúcar, milho, algodão,
manga e abacate e na segunda, a criação de bovinos.
Existem cinco conjuntos habitacionais de modelo popular e nenhuma favela.
Cerca de 95% dos domicílios têm abastecimento público de água tratada e de luz elétrica.
A limpeza pública ocorre diariamente com a coleta de lixo por caminhões,
no entanto, em alguns bairros se observa lixo espalhado, além do fato de que alguns
moradores jogam lixo em terrenos baldios, criando sérios problemas sanitários. Ainda
nesse aspecto, encontramos as ruas pavimentadas que correspondem a 90% da
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cidade, mas com manutenção precária, estando muitas delas esburacadas. O
município conta com aterro sanitário. A população é de baixa renda, sendo que a
maioria trabalha na área rural, vivendo aproximadamente com um salário mínimo
mensal e há desempregados.
Dados do cartório eleitoral, 2006, apontam que Jardinópolis possui 20.000
eleitores. Conta com um Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e
Conselho Tutelar.
Dentre os equipamentos sociais existentes há dez escolas de Ensino
Fundamental e Ensino Médio, cinco escolas de educação infantil, duas creches, num
total de 11.157 alunos matriculados em 2006, nos estabelecimentos de ensino
dispostos da seguinte forma: rede escolar municipal: 6.500, rede escolar estadual:
2.457 e rede escolar particular: 2.200, quatro Unidades Básicas de Saúde, um Centro
de Saúde, um Ambulatório de Especialidades; quatro Núcleos instalados do Programa
de Saúde da Família, um Hospital, uma Delegacia de Polícia, cinco Instituições
Religiosas, duas Organizações Governamentais, e nove Não-Governamentais, e uma
Fundação de Atenção à Infância e Juventude.
A locomoção é feita por ônibus municipais, havendo também transportes
alternativos.
Para Cruz Neto (1994), em pesquisa qualitativa, o campo de estudo se
apresenta como possibilidade

de nos aproximarmos do nosso objeto, conhecê-lo e

estudá-lo a partir de sua realidade. Essa percepção possibilita ao pesquisador conhecer
os limites e as diferentes realidades existentes no cotidiano e com isso visualizar um
leque de procedimentos e descobertas.
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“o campo torna-se um palco de manifestações de intersubjetividade e
interações entre pesquisador e grupo estudado propiciando a criação
de novos conhecimentos”(p.54).

O campo de pesquisa ou estudo é concebido como um recorte que o
pesquisador faz, em termos de espaço, em uma realidade social, que vai representar a
realidade empírica a ser estudada. Esse recorte espacial é ocupado por pessoas e grupos
que convivem numa dinâmica de interação social e são sujeitos de uma determinada
história a ser investigada.
Registra-se que a totalidade das famílias deste estudo residem em bairro
pertencente a classes populares denominado Vila Reis.
É nesse contexto de cidade, situada no Estado de São Paulo, Brasil, que
está o Fórum de Jardinópolis, Comarca de Primeira Instância, Vara Única, ou seja,
seu juízo responde a todos os feitos na Comarca, entre eles os da Infância e da
Juventude, espaço de nosso campo de estudo.
A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 2o.: São Poderes
da União, independentemente e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário. E mais adiante, no Título IV, Capítulo III, trata da organização mais
detalhada do Poder Judiciário.
A divisão do Estado para a administração da Justiça é feita por
circunscrições judiciárias, comarcas e distritos.
As comarcas no Estado de São Paulo são em número de 225 (duzentos e
vinte e cinco), classificam-se em entrâncias, na seguinte conformidade:
Entrância Especial – capital.
Terceira, Segunda e Primeira entrâncias – Interior, Litoral e Grande São Paulo.
Nessa classificação estão os Juízes de Direito de Primeira Instância.
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São denominados Juízos de Primeiro Grau de Jurisdição, Juízos Singulares,
Monocráticos, posto que suas decisões, chamadas sentenças são proferidas por um
órgão (Juiz de Direito).
Das sentenças proferidas em primeira instância cabem recursos à segunda
instância. Esses recursos permitem que outro órgão, hierarquicamente superior,
reexamine a matéria.
É, pois, a Justiça de Segunda Instância, onde se tem:
Tribunal de Justiça (Desembargadores) Tribunal de Alçada Criminal (Juízes do
Tribunal de Primeiro Tribunal de Alçada Civil) (Juízes do Tribunal de Alçada)
(Segundo Tribunal de Alçada Civil) (Juízes do Tribunal de Alçada).
A decisão em grau e recursos é denominada acórdão, isso porque é decisão
colegiada, onde há, via de regra, um relator, um revisor e o terceiro Juiz.
O julgamento é feito por maioria de votos. Em princípio, justiça pode ser aquilo
que está de conformidade com o direito; a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. A
faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência; ou pode, já num aspecto
institucional, representar o conjunto de magistrados judiciais e pessoas que servem junto
deles; o pessoal dum tribunal; o poder judiciário; o complexo de órgãos integrantes do
poder judiciário a que compete, basicamente, conciliar e julgar conflitos de interesses
individuais ou coletivos etc. (FERREIRA, 1986).
No entanto, nossa preocupação não é a definição de justiça, mas procurar
demonstrar que além de constituir-se um bem de vida de supremo valor, sua
distribuição torna-se um serviço essencial à sobrevivência do próprio Estado.
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Tem razão o emérito jurista Francisco Fernandes de Araújo, ao citar
Aristóteles numa de suas assertivas em alentado trabalho publicado sobre
“responsabilidade objetiva do Estado”.
“No que concerne à justiça como instituição, já Aristóteles, na sua “Política”
dizia que na organização do Estado há três partes que devem merecer
especial cuidado. A primeira é a assembléia dos cidadãos, o corpo
deliberante, verdadeiro soberano; a segunda é a magistratura, isto é, os
funcionários designados pela assembléia para certas funções; a terceira é o
corpo judiciário (1999:28).”

Pelo fato de nossas constatações terem se dado numa Comarca de Vara
Única, lembraríamos o eminente jurista Dalmo de Abreu Dallari, em seu precioso
escrito “O poder dos Juízes”
“O sistema judiciário estadual é o que tem maior reflexo na prática dos
direitos pela circunstância de que a ele está entregue a solução de todas
as dúvidas e todos os conflitos envolvendo relações situadas no âmbito
do direito privado, bem como o julgamento dos crimes classificados como
comuns, que em termos numéricos constituem a ampla maioria. Além
disso, compete ainda à Justiça Estadual o julgamento das causas que
envolvem interesses dos governos estaduais e municipais” (1996:135)

As Comarcas de Vara única funcionam como os seguintes operadores:
Juiz de Direito - sua função precípua é julgar os conflitos de interesses
por intermédio do processo. Para tanto, precisam estar presentes os requisitos
processuais subjetivos (porque dizem respeito à pessoa) relativos ao juiz, quais
sejam, investidura, competência e imparcialidade.
Promotor de Justiça - é o representante do Ministério Público (MP),
sendo função essencial à Justiça, conforme dispõem os artigos 127, 128, 129 e 130
da Constituição da República Federativa do Brasil.
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Sua atuação nos feitos que dizem respeito à criança e ao adolescente é
obrigatória, sob pena de nulidade de todos os atos praticados.
O Estatuto da Criança e do Adolescente conferiu inúmeras atribuições ao
Ministério Público, consoante dispõe o Art. 201, do referido diploma legal.
Do Cartório - o escrivão-diretor é o responsável pelo Cartório.
No Cartório ficam os autos, quando na espera do cumprimento das
determinações judiciais, cujos mandados, ofícios, e outros que foram expedidos
pelos funcionários, denominados escreventes. Aos oficiais de justiça cabe a tarefa de
intimação, entre outras.
Das Seções Técnicas - composta por assistentes sociais e psicólogos,
constituem-se em órgãos assessores dos Juízes de Direito nos processos, através dos
laudos, em questões de adoção, guarda, tutela, adolescentes em conflito com a lei,
suspensão ou destituição do poder familiar, entre outros, tendo-se que a função que lhes
cabe na estrutura vigente deve ser desempenhada perante as Varas da Infância e da
Juventude e Varas de Família e Sucessões, sendo que tal laudo, considerando a natureza
da matéria que compete a tais varas, apesar de não ser elemento único e definitivo da
convicção do juiz, é fundamental para embasar os julgamentos ali proferidos.
Os artigos 150 e 151 do Estatuto da Criança e do Adolescente falam dos
Serviços Auxiliares em que cabe ao Poder Judiciário a manutenção de equipe
interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude com
competências definidas. Esse serviço, denominado no Tribunal de Justiça como
Técnico Judiciário, é formado exclusivamente por assistentes sociais e psicólogos.
Quais são as competências destes profissionais? As constantes no Art. 151 do ECA.
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Os cargos acima definidos compõem a estrutura judiciária, que é pautada
em modelo tecnoburocrático onde cada operador5 tem que dar seguimento preciso a
uma espécie de linha de montagem iniciada por outro, conforme fala quase que
uníssona dos escreventes responsáveis pelo início dessa “linha de montagem”.
Tais regras de subordinação e burocratização e até mesmo a judicatura, feita
com procedimentos burocráticos e conseqüentemente burocrática, se sustentam sob um
modelo militar, tendo-se que à medida que nele se avança, o processo conduz aos poucos
a uma definição da identidade da pessoa, na qual a função possa ser uma determinante,
um regulador; a pessoa passa a se definir por seu status ou função que ocupa na
instituição. Findos alguns anos, há uma mimetização pessoa/cargo e ela se define, eu sou
promotor de justiça, eu sou juiz, ou seja, sua identidade se perde por debaixo de uma
função que acaba sendo maior que ele próprio.
As relações nas instituições se processam entre papéis e não entre sujeitos
humanos, e a alteridade torna-se preconceito e instrumentalização do outro.
Os escreventes cumprem as etapas do processo como uma formalidade básica,
qualquer que seja ele, atendo-se aos papéis. Conforme lembra Dalmo de Abreu Dallari.
“Nas sociedades democráticas modernas, submetidas ao império do
direito, a proteção dos direitos humanos no caso de grave ameaça,
como também o castigo dos responsáveis por toda ofensa a esses
direitos, é tarefa que incumbe ao Poder Judiciário de cada Estado. É
preciso ter muito claro, entretanto, que para a real proteção judicial
apenas o cumprimento de formalidades judiciais, mesmo sob
aparência de proteção judicial, pode ter adormecido a vigilância;
constituindo-se numa ilusão de justiça”. (1996-36b)

5

“Operadores” do Direito é uma terminologia que tem sido utilizada por determinada vertente crítica do direito para denominar os
juízes, promotores e advogados cujas atuações e referências se fundamentam na perspectiva de conservação do positivismo jurídico.
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A sistemática jurídica atual (cujo desenvolvimento começa com o direito
romano) parte da interpretação do “sentido lógico” dos preceitos jurídicos e das
condutas juridicamente relevantes.
A jurista Katie Argüello, analisando Direito e Política in Max Weber traz
contribuições do autor que alerta para o perigo de que uma excessiva sublimação
lógica do sistema poderá levar a uma imperfeição na própria sistematização, uma vez
que quase sempre, escapam a esse trabalho sistemático as relações jurídicas e o
casuísmo, derivados mais de processos intuitivos que lógicos.
O Direito é, segundo Weber, um ordenamento legítimo, cuja “validez”
está garantida externamente, mediante a possibilidade de coação (física
ou psíquica) exercida por um quadro de funcionários instituídos para a
função de fazer cumprir tal ordem (ARGÜELO, 1997:126-129).

A relação entre os cargos, dentro da realidade forense, é uma relação
entre papéis que são instrumentalizados por pessoas ocupantes de cargos, seguindose os procedimentos do cartório.
Freqüentemente,

os

operadores

adotam

um

comportamento

de

preservação da estrutura dogmática existente. Assim sendo, não incorporam a
inteligibilidade conflitiva do social nas suas intervenções e com isso negam o
potencial explosivo da sociedade e usam reiteradamente princípios estáticos nas
arenas de juridicização. A concepção estática dos princípios de legalidade, de
legitimidade e de justiça se fundamenta no positivismo jurídico, visando à
reprodução da peculiar historicidade burguesa (BIDARRA, 2000:57).
Cabe dizer que, muitas vezes, a realização da justiça depende de fatores
que escapam à rigidez, ao imobilismo e ao formalismo cristalizados na dogmática do
positivismo jurídico.
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O aparelho judicial jamais pode ser analisado de modo isolado, fora do
contexto das estruturas sociais que produzem a conformação das contraditórias
relações sociais. Tais contradições gestam as condições para as alterações do mundo
jurídico porque: 1) são formas constitutivas de manifestações das desigualdades
sociais que resultam do conjunto das atividades materiais que produzem um modelo
de Estado e de Sociedade e 2) nesse modelo estão concebidos os formatos
institucionais que representam e que dão sentido ao Estado; sendo assim, as
instituições jamais conseguem se expressar fora do modelo e nem são autônomas
em relação a ele (BIDARRA, 2000:68).
A autoridade dos atos jurídicos singulares é amparada pelo Cânone
Jurídico, centro que fundamenta todas as decisões. Os operadores jurídicos estão
ligados, de uma forma ou de outra, à teoria do direito e aos especialistas do direito
constitucional por uma cadeia de legitimidade que justifica seus atos toda vez que
eles invocam por uma questão de costume e/ou estratégia consciente, uma
argumentação extraída de textos consagrados (GAGLIETTI, 1999:88).
Procuramos nos ater na relação entre os cargos, aspectos e limites,
fixando nossa análise e o nosso pretendido contributo para trazer luz no que
concerne especificamente na visão das famílias que pela Comarca de Jardinópolis,
São Paulo, Brasil, sofreram intervenção da justiça sobre o tratamento dispensado,
sem nos alargarmos no amplo espectro do Direito Civil, em que possíveis deficiências
da justiça comum, tanto as que se relacionam com a sua organização, quanto as
decorrentes da falta de atualização das concepções jurídicas, são as de maior tônica
e reflexo social.
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Ressalte-se que, em trabalho anterior (Roque, 2001), analisamos a
questão do conhecimento dos atores quanto aos serviços de cargos administrativos e
ao poder de decisão judicial. Um compromisso com os trâmites processuais resultaria
em melhoria da resolutibilidade.

4.3.Sujeitos
Fizeram parte desta pesquisa nove (9) famílias selecionadas aleatoriamente
junto as cento e quinze (115) com história de violência entre os anos de 1995-1999, e
que tiveram intervenção judicial, na Comarca de Jardinópolis, São Paulo, Brasil,
totalizando sessenta e seis participantes. O anexo H, e seus quadros, permite visualizar
o número de integrantes por família, trazendo informações sobre número de contatos
realizados pelo pesquisador e a duração dos encontros, em horas, ademais de dar
visibilidade ao número de gerações presentes nas famílias estudadas.
No sopeso de assegurar o sigilo das informações, as famílias foram
representadas numericamente, na mesma ordem em que foram incluídas na
pesquisa. Quanto aos seus membros, estes também foram identificados através do
número da família a que pertencem, obedecendo-se ao mesmo critério para os
genogramas e ecomapas descritos em apêndice.
Ao explicitarmos a constituição de cada família, estaremos considerando como
membros todos aqueles que participam da pesquisa e que foram, de alguma forma, tidos
como seus integrantes pelas próprias crianças, adolescentes e seus familiares e, portanto,
todos serão aqui apresentados. Levamos em consideração, a fala das crianças, e ou
adolescentes, e a percepção dos pais sobre quem constituía a sua família.
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Segundo Trivinõs (1994), “muitas informações sobre a vida não podem
ser quantificadas e precisam ser interpretadas de forma muito mais ampla que
circunstanciada ao simples dado objetivo”.(p.120)
Os pesquisadores que recorrem a essa abordagem, objetivando a construção
desse corpo de conhecimentos, não estão preocupados em quantificar, mas sim,
compreender e explicitar as relações sociais existentes na família.

4.4 Instrumentos
Neste estudo, elegemos como instrumento de coleta de dados para
alcançarmos os objetivos propostos: para o quantitativo Adaptação aos Mapas
Censitários fundamentados em Gil (1978) (Anexos: C, D, E).
Para o qualitativo: Análise documental (processos forenses de violência na
família contra crianças e adolescentes, no período de 1995 a 1999, na Comarca de
Jardinópolis-SP, e a recorrência de vitimização nas mesmas famílias, no período de
2000 a 2005; entrevista-história de vida (refere-se à coleta de informações baseadas
no discurso livre do ator social), modelo Calgary de Avaliação da Família (MCAF),
registro das observações livres através de um diário de campo; material fotográfico
com o objetivo de captar o olhar pessoal de membros da família sobre sua realidade
familiar mediante imagem fotográfica, as quais, entre si, se completam. Esclarecendo
cada um dos instrumentos, temos):
1. Análise documental – Refere-se aqui a toda coleta de dados registrados no
processo forense alusivo à criança e/ou adolescente, vítimas de violência na
família. Serão coletados dados que possibilitem o conhecimento da trajetória
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familiar no processo, com todas as características socioculturais das famílias ali
colocadas, compondo o cenário familiar que será pesquisado.
2. A entrevista-história de vida – A sociologia considera a história de vida
um testemunho da relação que o narrador mantém com a história.
“O material obtido será o fato ou o acontecimento em sua apresentação
subjetiva, os eventos vistos sob o prisma e o crivo perceptivo do narrador.
E, assim, definitivamente vinculado a ele – indivíduo e sujeito
social”(Brioschi & Trigo, 1987, p. 635).

Segundo Brioschi e Trigo (1987), lugar de destaque ocupou a entrevista de
história de vida entre as técnicas de investigação e conhecimento do objeto social. É
utilizada pela História como forma de obter informações sobre um passado recente,
reconstruindo ou ampliando o conhecimento de um acontecimento ou período. A
finalidade é o conhecimento factual. Sendo assim, o confronto dos dados colhidos com
outros documentos é necessário, pois a veracidade é uma preocupação.
Para Montenegro (1992), tal tipo de entrevista evidencia que, para muitos
entrevistados, falar de sua vida é narrar sua história de vida e trabalho.
“A moradia e a luta em torno desses aspectos, associados ao
fazer do trabalho, são os elementos fundantes de sua
narrativa”(p.22).

Acreditamos ser esta uma adequada estratégia para coleta de dados, tendo
em vista que o problema de pesquisa deste estudo é a reinserção de crianças e
adolescentes às suas famílias.
Embora livre, a entrevista insere-se dentro da pesquisa que tem um objetivo
delimitado, sendo necessário que o pesquisador formule questões a serem respondidas
pelo entrevistado tanto para esclarecer pontos de discurso não compreendidos ou para
trazer assuntos não abordados de importância para a pesquisa.
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Desse modo, optamos, após o estudo da literatura, por elaborar um
roteiro constituído por tópicos gerais caracterizando o sujeito, infância, vida familiar,
adolescência e atualidade.
Leifson (1987), Hanson e Boud (1996), identificaram e descreveram vários
modelos e instrumentos de avaliação da família.
Modelos e instrumentos de avaliação da família são úteis na própria
distinção entre os modelos e as variáveis enfatizadas em cada um deles, não
existindo um modelo de avaliação que explique todos os fenômenos da família.
No entanto, a adoção de uma estrutura conceitual clara e um mapa da
família direcionam a síntese de dados, identificando seus problemas. Assim a
utilização de uma estrutura de avaliação da família ajuda a organizar informações.
3. Os modelos são formas de trazer à nossa consciência idéias, noções e
conceitos, sendo que o Modelo Calgary foi utilizado enquanto coleta de
dados para delinear a estrutura da família e sua avaliação quanto à
categoria estrutural. O Modelo Calgary de Avaliação da Família
(MCAF). (WRIGHT & SCOHEY, 1997) originalmente adaptado de uma
estrutura. de avaliação da família desenvolvida por Tomm e Sanders
(1983).
Consiste numa estrutura multidimensional com três categorias
principais: estrutural, de desenvolvimento e funcional, baseando-se em um
fundamento teórico que envolve sistemas, comunicação e mudança.
Refinado em visões de mundo mais amplas do pós-modernismo, das quais
sofremos as influências, tendo o pluralismo como seu foco-chave, o Modelo Calgary
traz a idéia de crença na multiplicidade, isto é, a de existirem tantos caminhos para

Metodologia

69

entender e se ter a experiência de mundo quando existem pessoas para fazê-lo
(MOULES, 1998).
Na consideração de que um sistema familiar é parte de um supra-sistema
mais amplo e, por sua vez, é composto de muitos subsistemas.
Envolvendo comunicação, maneira pela qual os indivíduos interagem uns
com os outros, mudança, trazendo também a noção de que os seres humanos
produzem diferentes visões para entenderem os eventos e experiências em suas vidas,
duas possíveis vias para explicação de nosso mundo são a objetividade e a objetividade
entre parênteses (MATURANA & VARELA, 1992; WRIGHT & LEVAC, 1992), o que os
autores chamam de Biologia da Cognição.
Ao avaliar uma família, é preciso examinar sua estrutura, ou seja, quem
faz parte dela (estrutura interna), qual é o vínculo afetivo com os indivíduos de fora
(estrutura externa) e qual é o seu contexto. Particularmente úteis para delinear as
estruturas internas da família são o genograma e o ecomapa.
O genograma é um diagrama do grupo familiar. O ecomapa, por outro
lado, é um diagrama do contrato da família com os outros, além da família imediata.
Representa as conexões importantes entre a família e o mundo, facilitando as
interpretações alternativas da experiência familiar.
O genograma tende a seguir gráficos convencionais, é uma árvore familiar
representando a estrutura familiar interna, propicia dados sobre os relacionamentos, ao
longo do tempo, podendo incluir dados sobre saúde, ocupação, religião, etnia e migrações,
e ainda a respeito do desenvolvimento e outras áreas de funcionamento da família.
Podem ser inclusas pelo menos três gerações; sendo os membros da
família colocados em séries horizontais que significam linhagens de geração.
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No ecomapa, seu valor primário é o impacto visual. O objetivo do
ecomapa é representar os relacionamentos dos membros da família com os sistemas
mais amplos. Hartman (1978) observa:
“ O ecomapa representa uma visão geral da situação da família, retrata as relações
importantes de educação ou aquelas oprimidas por conflitos entre família e o
mundo. Demonstra o fluxo ou a falta de recursos e as privações. Este
procedimento de mapeamento delineia a natureza das interfaces e pontos de
intermediação, pontes a construir e recursos a serem buscados e mobilizados para
os conflitos” (p.467)

Tanto no genograma, como no ecomapa, durante o processo de
avaliação, os membros da família podem ter participação ativa no trabalho com o
ecomapa, onde círculos externos representam pessoas, órgãos ou instituições no
contexto familiar.
O tamanho dos círculos não é importante, sendo desenhadas linhas entre a
família e os círculos externos para indicar a natureza dos vínculos afetivos existentes.
Linhas retas indicam fortes vínculos, linhas pontilhadas indicam vínculos tênues e linhas
cortadas indicam relações estressantes. Quanto maior a linha, mais forte o vínculo
afetivo. As retas podem ser desenhadas ao longo das linhas para indicar o fluxo de
energia e os recursos. Podem ser desenhados círculos adicionais, conforme necessário,
dependendo do número de contatos significativos que a família tenha.
Pode-se ainda, utilizando-se do ecomapa, avaliar o desenvolvimento do
ciclo vital de cada família, questões enfrentadas e vínculos, pelos diagramas
específicos e ainda Avaliação Funcional da Família, sobre como os indivíduos se
comportam uns com os outros.
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4. A observação livre – É uma técnica que não significa apenas olhar. De
acordo com Trivinõs (1994).
“Observar é destacar de um conjunto (objetos, pessoas, animais, etc.) algo
especificamente, prestando, por exemplo, atenção em suas características
(cor,tamanho, etc.). Observar um “fenômeno social”significa em primeiro lugar,
que determinado evento social, simples ou complexo, tenha sido abstratamente
separado de seu contexto para que, em sua dimensão singular seja estudado em
seus atos, atividades, significados, relações, etc. Individualizem-se ou agrupamse os fenômenos dentro de uma realidade que é indivisível, essencialmente para
descobrir seus aspectos aparenciais e mais profundos até captar, se for possível,
sua essência numa perspectiva específica e ampla, ao longo do tempo, de
constradições, dinamismos, de relações, etc.”. (p.153).

A observação possibilitará um contato pessoal e estreito do pesquisador com o
fenômeno em estudo, acreditando que ela permitirá abranger informações importantes do
cotidiano familiar que podem surgir, durante o processo de trabalho de campo.
Seu registro dar-se-á em um diário de campo que certamente fornecerá
subsídios de auxílio na descrição e na análise do objeto estudado.
Assim, segundo Minayo, (1996) “as relações entre a experiência de
observação e a consciência não são de ordem acumulativa e a subjetividade não
desvenda a essência sem a teoria, entendida como instrumento para encontrar o
geral no particular”(p. 158).
5. Material fotográfico – Como instrumento utilizamos material fotográfico
produzido pelas próprias crianças ou adolescentes que foram vítimas.
Percy (1995) também utilizou este recurso ao estudar crianças
desabrigadas nos Estados Unidos da América, onde, através dos fatos, conseguiu
descrever o que era especial para elas, o que existia de significativo em suas vidas
enquanto abrigadas com suas famílias.
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Medeiros (1998) também utilizou fotografias para discutir representações
sociais da experiência de vida de meninos em situação de rua, no município de
Goiânia (GO).
Cruz Neto (1994) aponta que a fotografia também se apresenta enquanto
um recurso de registro que permite documentar momentos e situações que fazem parte
do cotidiano vivenciado pelos atores sociais em estudo.
Assim, distribuímos entre 28 crianças e adolescentes-vítima, pertencentes às
nove famílias em estudo, uma câmera fotográfica descartável de 27 poses com flash
embutido, quando foi explicado todo o mecanismo de funcionamento da câmera assim
como o que deveriam fotografar, ou seja, a sua família, de acordo com o que havíamos
conversado nas entrevistas. Colocamos que o material que estava sendo entregue era
para ser utilizado na pesquisa, não lhes pertenciam e que tinham plena liberdade em
recusar a atividade, caso assim o quisessem.
Optamos por entregar as câmeras numa sexta-feira à tarde proporcionando
três dias e quatro noites (72 horas) para fotografarem. Findo o período proposto,
retornamos a cada casa para recolher as câmeras. Todas foram devolvidas.
Após um primeiro contato com o material, observamos que uma das
crianças havia tirado apenas três fotos, sendo estas muito escuras, quase
imperceptíveis suas imagens, e considerando que a criança informou que havia
tirado as 27 poses, houvemos por bem repetir.
Segundo Percy (1995), a má utilização das câmeras bem como a perda
total do material é esperada, mas o retorno é obtido em sua maior parte.
Foram produzidas 243 (duzentas e quarenta e três) fotos, portanto,
contempladas as 27 (vinte e sete) poses constantes em cada uma delas. Para efeito de
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análise foram numeradas de acordo com o número da câmera e a seqüência no filme
negativo. Depois disso fizemos uma leitura rápida das fotos para conhecê-las um pouco
melhor e, depois disso, uma leitura mais apurada procurando descrever os elementos
existentes e que compõem a foto. Posteriormente procuramos agrupar as semelhantes
para que pudéssemos observá-las, identificar seu significado e elaborar uma síntese por
escrito de modo que pudesse ser confrontada com os discursos e com a literatura,
conforme nossa anterior explicitação. Retornamos às casas das famílias e mostramos
suas produções e providenciamos cópias das fotografias que lhes interessaram.

4.5. Aspectos éticos
Para a realização deste trabalho, levamos em conta as diretrizes e normas
reguladoras de pesquisas, envolvendo seres humanos emanadas da Resolução nº
196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde. Assim, o projeto foi encaminhado para
o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto/Universidade de São Paulo, para apreciação e aprovação. Após o trâmite de
apreciação e aprovação e estar adequado às exigências do Comitê, o trabalho obteve
sua aprovação (Anexo A).
A partir dessa etapa do projeto de pesquisa, foi solicitada autorização para
as autoridades responsáveis na esfera forense, para realizarmos a pesquisa na
instituição concernente aos processos.
Como parte da documentação prevista nesta legislação, elaboramos o
“Termo de Consentimento” com Esclarecimentos aos Sujeitos da Pesquisa (Anexo B),
em linguagem clara a fim de informar os objetivos do estudo, procedimentos, riscos,
desconfortos e benefícios, garantindo-lhes, também, o anonimato e respeito ao desejo
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de participarem ou não da mesma. Aqueles que concordaram em participar da pesquisa,
foi solicitado que assinassem o termo em questão. No primeiro encontro, entregamos
cópia tanto dos esclarecimentos, quanto do termo propriamente dito e, nessa ocasião,
também, solicitamos autorização para gravar as entrevistas.

4.6. Análise dos dados
Considerando o desenho metodológico adotado nesta pesquisa, de
natureza quantitativa e qualitativa, optamos pela utilização de mais de uma
estratégia para analisarmos os dados oriundos deste estudo. Conveniência
encontrada considerando o amplo espectro de análise para revelar condições
empíricas, concepções peculiares de seu objeto e relações estabelecidas por um ser
humano ativo enquanto pessoa, seu contexto, e as propriedades mutantes desses
ambientes imediatos em que este ser em desenvolvimento vive.
Em relação aos dados quantitativos, utilizamos o preenchimento dos
Mapas Censitários fundamentados em Gil (1978), por meio dos seguintes
procedimentos:
Levantamento junto ao Cartório da Infância e da Juventude (por meio do livro de
registro de feitos), dos números dos processos nos quais constatavam-se casos de
violência doméstica, no período delimitado para a pesquisa, reincidências, e
práticas de ato infracional por crianças e adolescentes considerado o período
anterior pesquisado entre os anos de 1995 a 1999.
Confirmação do arquivamento dos autos e do número da caixa de arquivo junto a
esse cartório, para viabilizar a localização desses documentos.

Metodologia

75

Por aproximadamente doze meses, a pesquisadora realizou a leitura de todos os autos
preenchendo os roteiros dos Mapas Censitários (anexos c, d, e), perfazendo um total de
104 mapas, preenchidos em 1.766 processos de Infância e Juventude analisados.

O período de 2000 a 2005 foi escolhido, enquanto anos seguintes aos do
estudo anterior que analisou questões de violência com processos no Fórum,
referentes a situações de maus-tratos contra crianças e adolescentes.O critério ora
adotado é ter chegado ao Tribunal de Justiça e ter sofrido (conforme terminologia do
mapa) violência física, violência sexual e negligência.
Os dados quantitativos analisados provenientes do Mapa Censitário foram
armazenados no banco relacional de dados, trabalhando-se com freqüências absolutas e
relativas, avaliados com a utilização de software de planilha eletrônica.
O sistema de banco de dados desenvolvido para a pesquisa sobre
violência física, violência sexual e negligência em Jardinópolis é composto por
tabelas, consultas e módulos de entrada de dados independentes para cada tipo de
violência, desenvolvidos em sistema gerenciador de banco de dados Microsoft
Access, versão 2003.
Para elaboração das figuras, foi realizada a análise dos dados nas
consultas para contagem das ocorrências de cada aspecto das violências. Esses
resultados foram transferidos para software de planilha eletrônica para conversão
das tabelas em figuras.
O sistema de banco de dados contém três formulários independentes de
entrada de dados para cada tipo de violência, com campos exclusivos e não exclusivos
para contemplar todas as questões de cada mapa censitário preenchido na pesquisa.
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A análise final resultou num total de 35 figuras de violência física, 40
figuras de negligência e 32 figuras de violência sexual.
Além das figuras individuais por tipo de violência, foram elaboradas
planilhas e figuras comparativas de todo o período da pesquisa de 1995 a 2005.
Observa-se que os aspectos quantitativos foram utilizados para compor o
cenário do contexto das famílias, sendo que não nos apropriamos de todos os
resultados do “survey”e sim apenas aqueles que nos interessaram para discutir os
achados qualitativos.
Quanto ao qualitativo, importa-nos salientar que organizamos este
capítulo de modo a revelar o caminho que percorremos até a opção de análise de
dados em bases da hermenêutica-dialética.
Apresentamos os seus pressupostos e conceitos, por seus principais
autores, bem como discutimos a aplicabilidade de tal base em nossa investigação.
Embora sejamos apenas “iniciadas” na hermenêutica, nossa iniciação em tal
conhecimento ocorreu a partir da sugestão de nossa orientadora e do desejo em aplicála nesta pesquisa, sendo que fizemos um curso sobre hermenêutica-dialética, a cargo do
ilustre Professor Doutor Romeu Gomes.
Trouxemos na qualificação a proposta de compreender os dados por meio
da hermenêutica. A banca examinadora de qualificação trouxe valiosas contribuições
que permitiram fecundar a proposta inicial.
A partir daí, fizemos leituras dos fundamentos teórico-metodológicos de
obras como “Sobre o Risco” de Ayres (1997), na qual o autor faz reflexão sobre a
intersubjetividade do conhecimento científico e sobre a hermenêutica. Buscamos ler
no original autores como Gadamer (1997, 2002), Habermas (1987), Ricouer (1983,

Metodologia

77

1987, 1994). Recolhemos e lemos os outros trabalhos reflexivos ou de pesquisa,
nacionais e internacionais, na área da saúde que discutiam ou aplicavam a filosofia
hermenêutica (AYRES, 1994, 2001, 2004ª, 2004b, 2005; BERNSTEIN, 1983;
CAPRARA, 2003; CAPRARA e FRANCO 1999; CAPRARA e VIEIRAS, 2004-05; COSTA,
2002; DOWLING, 2004; FLEMING et al., 2003; FREITAS, 1997; GEANELLOS, 1998ª.
1998b; KOCH, 1996; MINAYO, 2002; SILVA e TRENTINI, 2002; CRACO, 2006).
A palavra hermenêutica é derivada do grego hermeneuein, que pode ser
traduzida por transmitir, integrar, entender ou comunicar. A origem da palavra vem
da mitologia grega, segundo a qual Hermes transmitia as mensagens dos deuses aos
mortais, não apenas as anunciando textualmente, mas as interpretando com
palavras inteligíveis e significativas (BLEICHER, 1980).
A hermenêutica é considerada como a disciplina básica que se ocupa da
arte de compreender textos podendo estes ser biografias, narrativas, entrevistas,
documentos, livros, artigos, dentre outros (MINAYO, 2002).
Na contemporaneidade, a hermenêutica é caracterizada por opiniões que a
distinguem em três tendências: a teoria hemenêutica trata da problemática de uma
teoria geral da interpretação, como metodologia das ciências humanas. Foi desenvolvida
no início do século XX, por Dilthey, como uma metodologia da compreensão. A filosofia
hermenêutica trata da base teórica para a investigação científica do sentido, rejeitando o
“objetivismo”. A perspectiva principal da filosofia hermenêutica é que o intérprete e o
objeto estão ligados por um contexto de tradição, entendido como o mundo da história,
da linguagem e da cultura compartilhada que prefigura a compreensão, ou seja,
implicando a existência de uma compreensão anterior do seu objeto quando o aborda.
Desse modo, o intérprete é incapaz de começar seu trabalho com espírito neutro. Já a
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hermenêutica dialética, crítica, representada principalmente por Habermas, desafia os
pressupostos idealistas subjacentes tanto à teoria hermenêutica como à filosofia
hermenêutica, mostrando que a linguagem também pode ser uma forma de dominação
e coerção (BLEICHER, 1980).
A hermenêutica não é um método, mas uma atitude filosófica e
logicamente ela traz implicações metodológicas para qualquer investigação empírica
que se afine a seus pressupostos e apostas. O que a hermenêutica se propõe é uma
certa compreensão das condições de possibilidades desse diálogo e, conseqüentemente,
das suas potencialidades (AYRES, 2003). Para o autor, o diálogo ,para se efetivar,
depende de quem fala, para quem fala, onde fala, quando fala e para quê fala, ou seja,
a pessoa datada e localizada.
No presente estudo, estivemos sempre imersos num diálogo com as
famílias, e foi, no curso desse diálogo, que nosso discurso se conformou.
Assim, inspirados no método de Análise de Dados: hermenêutico-dialético,
proposto de Minayo (2002), baseado no diálogo entre Gadamer (filosofia hermenêutica) e
Habermas (dialética), desenvolvemos nossa análise qualitativa.
Gadamer considera a hermenêutica como o meio de interpretação, em
que se focaliza a compreensão da própria existência em termos de uma linguagem
que não é concebida como uma objetivação mas é, em si mesma, aquilo que nos
fala. Na concepção deste filósofo, há uma pretensão de universalidade baseada na
universalidade da linguagem.
Sem aceitar tal pretensão, Habermas reconhece a importância da
hermenêutica ao lado do pensamento crítico. Ela se refere à práxis e destrói a autosuficiência das ciências.
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Em relação à centralidade da linguagem no pensamento de Gadamer,
observa Habermas (1987):
“Há um bom sentido em conceber linguagem como uma espécie de
meta-instituição [...] pois a ação social só se constitui na
comunicação da linguagem corrente. Mas esta meta-instituição da
linguagem

como

tradição

é

evidentemente,

por

sua

vez,

dependente de processos sociais, que não ficam absorvidos por
contextos normativos. Ela serve à legitimação de relações de
violência organizada [...] a linguagem também é ideológica” (p.21)

A análise hermenêutica de Minayo (1996) possibilita encontro entre
Ciências Sociais e Filosofia, e o diálogo entre Habermas e Gadamer traz que:
“A experiência hermenêutica balança entre o familiar e o estranho,
entre a intersubjetividade do acordo limitado e o rompimento da
possibilidade de compreensão”.(p.220)
“Como a fenomenologia, a hermenêutica traz para o primeiro
plano, no tratamento dos dados, as condições cotidianas da vida e
promove o esclarecimento sobre as estruturas profundas desse
mundo do dia-a-dia”. (p.221)

Aspectos metodológicos da hermenêutica, segundo Habermas, para as
ciências sociais:
Toda interpretação bem-sucedida é acompanhada pela expectativa
de que o autor poderia compartilhar da explicação elaborada se
pudesse penetrar também no mundo do pesquisador. Tanto o
sujeito que comunica como aquele que interpreta são marcados
pela história, pelo seu tempo, pelo seu grupo. Portanto o texto
reflete essa relação de forma original”(p.222);
“A união da hermenêutica com a dialética leva a que o intérprete
busque entender o texto, a fala, o depoimento como resultado de
um processo social (trabalho e dominação) e processo de
conhecimento (expresso em linguagem) ambos frutos de múltiplas
determinações, mas com significados específicos”.(p.227);

Metodologia

80

A proposta de interpretação levada a efeito neste estudo tomou alguns
destes aspectos como norteadores de sua execução, quais sejam:
No processo de conhecimento não há consenso e não há ponto de
chegada;
A interpretação deve levar em conta tanto os textos quanto os
aspectos extradiscursivos;
A fala deve ser colocada em seu contexto para entendê-la a partir
de seu interior e no campo da especificidade histórica e totalizante
em que é produzida.

E ainda, com os seguintes Níveis de Interpretação :
Primeiro: campo das determinações fundamentais – estabelecido na
fase exploratória da pesquisa. Envolveu compreensão da (s):
conjuntura sócio-econômica e política da qual as famílias fazem
parte como atores

sociais; história deste grupo familiar, sua

inserção na produção e as condições de reprodução;
Segundo: ponto de partida e ponto de chegada–encontro com os
fatos empíricos. Compreendeu: as comunicações individuais;
observações de condutas e costumes.
“A interpretação exigiu elaboração de Categorias Analíticas capazes
de desvendar as relações essenciais e maiores, mas também de
Categorias Empíricas e Operacionais capazes de captar as
contradições do nível empírico em questão” .

Foram utilizados os seguintes passos para a interpretação:
(1) Ordenação dos dados que incluiu: transcrição de fitas; releitura
do material; organização dos relatos, organização dos dados de
observação. ”Esta fase dá ao investigador um mapa horizontal de
suas descobertas no campo”.
(2) Classificação dos dados (“o dado não é dado´e´construido”
Habermas ( 1987,p.235).
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Envolve: leitura exaustiva e repetida dos textos na busca de estruturas de
relevância dos atores sociais; constituição de um “corpus” ou mais de um “corpus”
de comunicações, através de leitura transversal de cada corpo, com recortes em
termos de unidades de registro; refinamento da classificação.
(3)Análise Final – reflexão sobre o material empírico.”Esse
movimento incessante que se eleva do empírico para o teórico e
vice-versa, que dança entre o concreto e o abstrato, entre o
particular e o geral é o verdadeiro movimento dialético visando ao
concreto pensado”(p.236).

Após várias leituras de todo o material coletado nas entrevistas,
fotografias e observações, extraímos das falas dos membros das famílias, três
categorias empíricas sobre as quais detalharemos adiante. De acordo com Minayo
(1993), “categoria empírica construída a partir dos elementos dados pelo grupo social, tem
todas as condições de ser colocada no quadro mais amplo de compreensão teórica da
realidade, e de, ao mesmo tempo, expressá-la em sua especificidade” (p.94).

No processo de análise e discussão, trabalhamos, portanto, com o
confronto entre todos os dados coletados nas falas dos membros das famílias nas
entrevistas, nas imagens captadas por esses mediante as fotografias e nas nossas
observações, articulando com o quadro teórico, e com o contexto apresentado pelos
mapas censitários que demonstram mediante dados quantitativos, com freqüências
absolutas e relativas, as ocorrências e recorrências processuais dentro do Fórum da
Comarca de Jardinópolis SP.
Assim, em um primeiro momento, apresentamos as famílias do estudo e o
cenário no qual estão inseridas. Discutimos, as relações que se estabelecem entre as
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famílias e seu contexto, numa interpretação que evidencia o significado do relato,
contextualizando-o face aos padrões e valores da época.
Em seguida, tratamos das categorias empíricas que surgiram deste
universo “Não Tive”, “Não Ajuda e Não Vira Nada”, “Na Rua”, identificadas nas
entrevistas e ilustradas com as fotografias produzidas pelas famílias e que têm
relação direta com cada uma das categorias em discussão.
Apresentamos, a seguir, os resultados e sua discussão, mediante dois
momentos, o primeiro trazendo o contexto quantitativo de processos de violência
contra a infância e juventude no período de 2000 a 2005, caracterizando vitimização
e revitimização, constituindo cenário contextual das famílias estudadas. No segundo,
discutimos as categorias empíricas que emergiram dos discursos dos membros das
famílias pesquisadas.

5. Resultados
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5. RESULTADOS
5.1. O cenário de atendimento do Tribunal de Justiça

A Comarca de Vara Única de Jardinópolis SP, no período compreendido
entre os anos de 2000 a 2005, de acordo com dados do Movimento Judiciário,
totalizou 1.766 processos, conforme a figura a seguir.
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Figura1- Distribuição do Movimento Judiciário referente à Infância e Juventude, segundo o
número de processos na Comarca de Jardinópolis –São Paulo – Brasil, de 2000 a 2005

Dessa totalização, 8,21% dos processos, que deram entrada na Comarca de
Jardinópolis–SP–Brasil entre os anos de 2000 a 2005, foram de violência na família, nos
tipos física, sexual e negligência6, conforme se especifica abaixo.

6

A terminologia violência física, violência sexual e negligência foi utilizada em decorrência ao instrumento Mapa
Censitário, validado por Gil (1978) e Guerra (1984)
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Figura 2 - Distribuição de Processos de Violência na Família, por violência física,violência
sexual e negligência, segundo comparação com o total de Processos de Infância e
Juventude na Comarca de Jardinópolis –São Paulo - Brasil de 2000 a 2005

5.1.1.Caracterização das situações de vitimização de crianças
e adolescentes que sofreram violência na família e de
revitimização: quem são as vítimas e seus agressores
As modalidades, física, sexual e negligência, apontam a existência de 257
vítimas, sendo 136 do sexo masculino e 121 do sexo feminino.
Constatou-se que a violência física foi a que apresentou maior incidência
de casos, nos anos de 2000 a 2005, com 44,1% do total, seguida da negligência
42,1% e sexual 13,8%, mediante as seguintes especificações:
Violência Física: 64 processos – 116 vítimas, sendo 72 do sexo
masculino e 44 do sexo feminino; 44,1% das ocorrências.
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Violência Física - Sexo da vítima

38%

62%
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Feminino

Violência Sexual - Sexo da vítima
4%

96%
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Negligência - Sexo da vítima

46%
54%
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Feminino
Figura 3 - Distribuição de Processos de Violência na Família, violência física, violência sexual e
negligência, segundo o sexo das vítimas, na Comarca de Jardinópolis-São Paulo-Brasil, de 2000 a 2005
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Violência de Negligência: 61 processos – 116 vítimas, sendo 63 do
sexo masculino e 53 do sexo feminino; 42,07% das ocorrências.
Violência Sexual: 20 processos – 25 vítimas, sendo 24 do sexo feminino
e 1 do sexo masculino; 13,79% das ocorrências.
Observa-se, comparativamente, com o período anterior, pesquisado por
Roque (2001), mediante os mesmos mapas censitários, nos anos de 1995 a 1999, que a
atual caracterização das violências aponta porcentagens que alteram ocorrências para a
modalidade negligência que sofreu aumento, e ainda a sexual que igualmente apresenta
alterações com maior número que os dados atuais.

Período de 1995 a 1999

Período de 2000 a 2005

20,8%

42,1%

44,1%

9,7%
69,4%

violência física

13,8%

violência sexual

negligência

Figura 4 - Distribuição comparativa da violência física, violência sexual e negligência, segundo a
confirmação, na comarca de Jardinópolis –São Paulo-Brasil entre os períodos de 1995 a 1999 e 2000 a
2005

Considerando que a estrutura e organização da vida familiar vem sendo
afetada por transformações sociais, relacionadas à evolução tecnológica, ao desejo por
um novo estilo de vida, o dado de aumento da violência, na modalidade negligência,
traz um viés na investigação que coloca a presença de modelo cultural da vida familiar
na população estudada. Observou-se que questões de limpeza, por exemplo, da casa,
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não são valoradas, há um único modelo cultural da vida familiar sendo compartilhado
pelos seus sujeitos. Embora os elementos afetivos sejam pouco valorados, há uma
maior valoração deles em detrimento de aspectos estruturais da família, e de seus
cuidados, o que traz a negligência severa, substanciada não unicamente na esteira de
um socioeconômico baixo, cujo status coloca-se independentemente de tal tipo de
violência, que no nosso entendimento, posta-se mais ligada às representações atuais de
paternidade e maternidade nestas famílias estudadas.
Sem nos aprofundarmos na questão, este é um dado que trazemos
apenas como elemento a esta discussão, que nos permite compor um cenário que se
integra aos objetivos do nosso estudo, de forma a ampliar o entendimento das
famílias estudadas. São considerações que corroboram a afirmação de Langhout
(2003) de que os métodos quantitativos e qualitativos trabalham reciprocamente
para ampliar o entendimento e prover informações uns aos outros.
Os sujeitos das famílias de crianças e adolescentes, vítimas de violência,
que sofreram intervenção da justiça, no município de Jardinópolis –SP, Brasil,
percebem-se vivendo a vida familiar, num modelo cultural, que mostra-se composto
por elementos positivos e negativos.
A negligência, entendida como atitude e percepção no contexto da vida
familiar e não como comportamento, sobressaiu-se associada à desorganização
familiar, nos papéis adotados por homens e mulheres em seus núcleos familiares,
inserida neste contexto as condições econômicas para a manutenção e viabilização
deste mesmo núcleo familiar.
Borges (2004), mediante tal escala, identificou a presença de modelos
culturais na família em estudo em bairro específico no município de Ribeirão Preto SP,
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Brasil, cujos resultados verificou-se que há um único modelo de vida familiar sendo
compartilhado, e que a irresponsabilidade é elemento relacionado como potencialmente
mais destrutivo aos vínculos familiares.
Ainda no foco da negligência, como violência e como irresponsabilidade de
seus autores, tais achados corroboram os nossos na questão dos elementos
negativos constituírem-se em prejuízo aos vínculos familiares e aos indivíduos, e as
funções protetivas que a família poderia desempenhar.
No universo dos achados quantitativos, constatam-se 145 processos
afetos à Violência na Família, inseridos entre os 1.766 processos de Infância e
Juventude na Comarca de Jardinópolis SP, Brasil, entre os anos de 2000 a 2005. São
257(duzentas e cinqüenta e sete) vítimas de violência na família, sendo 25 (vinte e
cinco) vítimas de violência sexual, 116 (cento e dezesseis) vítimas de negligência e
116(centro e dezesseis) vítimas de violência física.
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9,7%

15%
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violência física

violência sexual
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Figura 5- Distribuição comparativa da violência física, violência sexual e negligência, segundo o
numero de vitimas na Comarca de Jardinópolis São Paulo, Brasil, no período de 2000 a 2005

Esse é um elemento negativo que, no estudo em tela, pulverizou-se junto de
outros elementos negativos, distribuídos em prejuízos variados às famílias.
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Pode-se pensar mesmo, num continuum de elementos que não só ocasionam
o mal-estar físico de manter-se entre insetos como ratos e baratas, cujo extremo,
estariam localizadas outras partes de um todo que ocasionam desde uma baixa qualidade
interacional, passando por elementos que poderiam desencadear perdas importantes no
desenvolvimento afetivo, intelectual e social, até alcançar outro extremo, no qual estariam
situados os elementos que favoreceriam o rompimento dos vínculos familiares, também
presentes nas famílias estudas como “vício”, violência” e “irresponsabilidade”.
A figura abaixo mostra que a quase-totalidade dos casos de negligência
recebem atendimento médico em UBS – Unidade Básica de Saúde, o que diante da
magnitude das ocorrências é um procedimento socorrista, que em pouco contribui
para a minimização de ocorrências, pois, não foi observada nenhuma orientação à
família, não sendo constatada alteração do quadro familiar.

Distribuição das vítimas de violência física, segundo
tratamento médico oferecido em Jardinópolis -SP de
2000 a 2005
1%

3%
3%
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Distribuição das vítimas de negligência, segundo tratamento médico
recebido em Jardinópolis - SP de 2000 a 2005.
2%
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Atendimento apenas em UBS
(Unidade Básica de Saúde)
Outro – Verificação – Exame
de Corpo Delito IML
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Sem informação
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menos
Distribuição das vítimas de violência sexual, segundo tratamento
médico oferecido em Jardinópolis - SP de 2000 a 2005.
16%

Hospitalização de 2 a 7 dias

16%

4%

28%

36%

Figura 6 – Distribuição da violência física, violência sexual e negligência segundo o tratamento
médico oferecido às vítimas, na comarca de Jardinópolis – São Paulo – Brasil, de 2000 a2005

Entendemos, mediante a teoria do desenvolvimento humano proposta por
Bronfenbrenner, que estes elementos relacionados postam-se neste estudo como
potencialmente mais destrutivos aos vínculos familiares e às funções protetivas que a
família deveria desempenhar.
O Projeto “Cultura e Adaptação Individual”, designado por CADI, realizado
pelo conjunto University of Alabama (EUA) com a Universidade de São Paulo (Brasil),
que teve como investigador principal o Prof. Dr William W.Dressler (2000) elaborou
uma Escala de Consonância Cultural da Vida Familiar, cujo instrumento proposto

Resultados

92

pode contribuir para estudos que necessitem de instrumentos objetivos para
investigar a vida familiar, bem como estabelecer associações entre a vida familiar e
outras variáveis, tais como suporte social e outros domínios culturais relevantes .
Observa-se que se confirmam os dados anteriores, pertinentes aos anos entre
1995 e 1999, importando dizer que houve significativo aumento nas violências de
negligência e sexual.
De tal forma que se relacionando estes dados, segundo o encaminhamento
das vítimas e o apurado nos cinco anos anteriores, temos uma configuração.que podese correlacionar com as medidas de proteção adotadas.
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Distribuição das vítimas de violência física, segundo
medidas de proteção tomadas em Jardinópolis - SP de
2000 a 2005
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Distribuição das vítimas de violência sexual, segundo
medidas de proteção tomadas em Jardinópolis - SP
de 2000 a 2005
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Distribuição da negligência, segundo as medidas de
proteção adotadas para a vítima em Jardinópolis - SP de
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Figura 7 – Distribuição da violência física, violência sexual e negligência, segundo
medidas de proteção adotadas na Comarca de Jardinópolis–São Paulo–Brasil, de 2000 a
2005
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Em nosso país, a família ocupa na atualidade um lugar de destaque no
planejamento das políticas sociais, e estas podem fazer a diferença, conforme
observamos nos dados em tela.
Maurás e Kayayan (1998) afirmam que a atenção à família, através de
políticas públicas adequadas, constitui-se em um dos fatores condicionantes das
transformações sociais às quais a sociedade brasileira tanto aspira.

5.1.2. Os movimentos do Judiciário nas questões de violência na
família entre 1995 e 2005
No Brasil, especificamente no Estado de São Paulo, Município de
Jardinópolis, as ações judiciais que tramitam na instância da Justiça da Infância e da
Juventude, têm alcançado números bastante elevados, sendo que de 1995 a 2005 na
Comarca em tela tivemos uma totalização de 2.977 processos , destes 8,21% de
feitos de violência na família, dos quais 23,51% são de violência sexual, 62,9% de
violência de negligência e 113,58% de violência física.
O Tribunal de Justiça exerce enquanto poder garantia dos direitos,
objetivo maior da intervenção judicial.
Na cidade de Jardinópolis SP, está instalada uma única vara, da qual é parte a
Infância e Juventude. Ao recolhermos informações a respeito das diferentes situações
ocorridas entre os anos de 1995 a 2005, fazemos algumas observações.
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Gráfico 18 - Distribuição comparativa de violência sexual, segundo o tipo de consequências
orgânicas das vítimas em Jardinópolis-SP, de 1995 a 2005
Período de 1995 a 1999

Período de 2000 a 2005
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Figura 8 – Distribuição comparativa da violência física, violência sexual e negligência, segundo o
tipo de conseqüências orgânicas nas vítimas, na comarca de Jardinópolis–São Paulo–Brasil, entre os
períodos de 1995 a 1999 e 2000 a 2005

Observa-se maior visibilidade da violência sexual e que suas ocorrências
estão chegando à justiça com maior intensidade, o que é um dado interessante na
medida que cria possibilidades mais amplas e atendimento às vítimas.
Vale destacar que a violência sexual, ademais de trazer conseqüências para a
saúde, incluindo, sengundo Heise (1994), tipos de conseqüências não-mortais que
incluem lesões permanentes, problemas crônicos tais como dor de cabeça, dor abdominal,
infecções vaginais, distúrbios do sono e da alimentação, e doenças de efeito retardado,
incluindo artrite, hipertensão e doenças cardíacas. Heise relata uma escassez de dados
sobre conseqüências para a saúde em países em desenvolvimento (p.29), a autora ainda
aponta que os efeitos relacionados com o trauma são exacerbados quando o agressor é
um conhecido íntimo, o que aumenta as sensações de vulnerabilidade, perda, traição e
falta de esperança (p.32).
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No caso da violência sexual de crianças, Heise reporta que 20% das
vítimas nos Estados Unidos mostram seqüelas psicológicas sérias a longo prazo, os
casos mais sérios são as vítimas de pais e padrastos, com contato genital. As
seqüelas somáticas em crianças abusadas sexualmente incluem problemas crônicos de
asma, e problemas ginecológicos e gastrointestinais (p.36). A fragilização destas vítimas
pode incluir efeitos permanentes a níveis de auto-estima e auto-imagem, que as deixam
com menos possibilidade de se proteger, menos seguras do seu valor e dos seus limites
pessoais, e mais propensas a aceitar a vitimização como sendo parte de sua condição de
mulher (p.36). Outros comportamentos mais prevalentes nestas vítimas são abuso de
drogas e álcool, sexo inseguro com múltiplos parceiros e prostituição.
Amaral (2005), em estudo desenvolvido com adolescentes de Belo
Horizonte(MG) Brasil, constatou que a iniciação sexual é uma questão importante em
suas vidas, refletindo o momento futuro, estando relacionada a várias questões de
ordem familiar e social, assim como às de gênero. Participação, responsabilidade
compartilhada, auto-estima das adolescentes e suas famílias em freqüentes
transformações dentro do campo social, trazendo compreensão dos processos de
construção de identidade feminina e sua influência nos relacionamentos afetivos, no
exercício da sexualidade e nos planos futuros.
Entende-se a infância como momento de fragilidade e de estruturação psíquica,
e, por essa razão, o ato sexual com pessoas nessa fase do desenvolvimento tem recebido
as mais fortes condenações morais, jurídicas e sociais desde o século XVI.
Sem a intenção de discutir aspectos mais amplos da condição da criança
ou adolescente agredido por violência sexual, que é afetiva, emocialmente,
econômico e intelectualmente, não desenvolvida, indagaríamos, que espécie de
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sexualidade masculina se inscreve na prática, de forçar uma criança a atividades
inadequadas e inoportunas para seu corpo e maturidade?
Nos estudos sobre o tema, Ribeiro (2002); Reis (2001), Ribeiro & Ferriani
& Reis (2004), indicam que a violência sexual produz seqüelas físicas e psicológicas.
As pessoas atingidas ficam mais vulneráveis a outros tipos de violência, à
prostituição, ao uso de drogas, às doenças sexualmente transmissíveis, ao vírus da
imunodeficiência humana (HIV), às doenças ginecológicas, aos distúrbios sexuais, à
depressão e ao suicídio.
Para esses pesquisadores, devido a fatores como medo, falta de
credibilidade no sistema legal e o silêncio cúmplice que envolve as vitimizações
sexuais, as mesmas são de difícil notificação. Citam diferentes pesquisas realizadas
nos Estados Unidos, onde as denúncias junto às autoridades legais apresentam taxas
variáveis de 16 a 32%, com cerca de 300 a 500 mil pessoas com idade de 12 anos,
tendo-se que no Brasil inexistem dados globais a respeito do fenômeno, estimandose que menos de 10% chegam às delegacias.
Ainda, citando o estudo de Ribeiro (2002), que procedeu análise de casos de
violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes de ambos os sexos,
documentados nos Centros da Criança e do Adolescente e nos Conselhos Tutelares do
Município de Ribeirão Preto, seus achados constatam predomínio de vítimas do sexo
feminino, em famílias que possuíam três, quatro e dois filhos, envolvendo apenas vítima,
dados que corrobam o encontrado neste estudo.
No processo de análise, junto aos processos existentes no fórum, chamounos atenção a não-uniformidade de termos empregados para designar o fenômeno,
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expressiva carência de informações tanto em laudos de exame médico legal, como
nos boletins de ocorrência e relatórios médicos.
Outros estudos brasileiros como os de Cohen & Matsuda (1991) igualmente
observam que a vítima preferencial desse tipo de agressão em 90 a 95% dos casos é a
feminina, evidenciando a questão de gênero, onde as diferenças relativas ao sexo são
convertidas em desigualdades, possibilitando dominação.
Observamos, neste estudo, que nas famílias cuja violência perpetrada foi
a sexual, ademais de seu agressor revelar complexa caracterização, dentre estas a
vitimização

dos

mesmos

na

infância,

apresentam

fatores

comportamentais

importantes focados no sexual de interesse pedófilo, entre outros, que requer
investigações mais pontuais, não sendo este nosso objeto nesta pesquisa.
No que se refere ao sexo das vítimas, em 11 (onze) anos de estudo, entre os
anos de 1995 a 2005, na violência por negligência apresentam-se 54% de vítimas com
sexo masculino e 46% de vítimas com sexo feminino.
Já na violência física, 62% de vítimas com sexo masculino e 38% de
vítimas com sexo feminino.
Na violência sexual, prevalece o feminino em 96% das vítimas.
Comparando-se os dados do 1º período de estudos 1995 a 1999, com os
referentes de 2000 a 2005, quanto à ocupação do agressor; o fator desemprego
apresenta-se com dinâmica suficiente de porcentagem de responsabilidade pelas
ocorrências de violência na família, na violência fsica, violência sexual e negligência,
conforme apontam os gráficos abaixo extremamente similares aos dos 5 (cinco) anos
anteriores, mas que registram aumento na porcentagem de desempregados.
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Violência Física - Ocupação do agressor

Violência Sexual - Ocupação do agressor

Negligência - Ocupação do agressor

Figura 9 – Distribuição dos Agressores de violência física, violência sexual e negligência, segundo
ocupação na Comarca de Jardinópolis–SP–Brasil, de 2000 a 2005
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O desemprego pode ser correlacionado com a baixa escolaridade dos agressores
nos três tipos de violência, dados que se comparado com a situação financeira das famílias
que, nos mesmos tipos, postam-se com 70% delas recebendo entre 1-2 salários mínimos. A
média é de 47% de mudanças de endereço da família por mais de quatro vezes.
À exceção da violência sexual, cujo sexo do agressor é 100% masculino,
nos demais tipos violência física 76%, e violência por negligência 71%. o sexo do
agressor é feminino. Tais porcentagens retratam, entre outros, acerca do universo
feminino, em famílias compostas por mulheres que enfrentam a responsabilidade de
ser mulher e mãe, vivendo e fazendo sobreviver toda a família, cuja maioria dos filhos
não têm paternidade reconhecida. Desempregadas, portanto não exercendo trabalho
remunerado, e sim apenas o doméstico e reprodutivo o que pode caracterizar dupla
carga com filhos.
Ao relacionar as causas do estresse, mediante os efeitos da sobrecarga,
Gonzaga (1997) apud Cavalcante (2003) esclarece que a mulher tem assumido uma
carga de responsabilidade acima de sua competência intelectual, psicológica e física.
Como era de se esperar, em uma população de baixa escolaridade, a
leitura praticamente não faz parte de suas atividades. Os baixos índices de leitura
chegaram a ser nulos nas mulheres da nossa pesquisa com dupla carga com filhos.
Mostrando a “alienação do indíviduo” a que se refere Romero (1995), para
quem o lazer está socialmente reservado às mulheres de maior estrato socioeconômico.
Isso acaba contribuindo para que a mulher agrida os filhos, seja pela
forma física, ou mesmo negligenciando cuidados.
Cavalcante (2003) em estudo sobre a relação entre o trabalho e as condições
de saúde da mulher sob a perspectiva histórico-social, em município brasileiro, encontrou
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a presença da violência doméstica na fala de 26 mulheres, superando inclusive, os
problemas osteoarticulares e cardíacos/dermatológicos, revelando a necessidade de ações
de saúde, num problema que envolve valores sociais, afetivos e econômicos.
A utilização de álcool é contemplada por 80% dessas mulheres, e 93%
delas não apresentam distúrbios mentais.
Quanto às vítimas, no que se refere a tratamento médico oferecido,
constatamos que na violência sexual, embora o atendimento em UBS (Unidade
Básica de Saúde) tenha uma porcentagem de 36% entre os anos de 2000 a 2005,
índices extremamente similares aos anteriores, verificamos aumento na porcentagem
de Exame de Corpo de Delito (IML), junto ao Instituto Médico Legal com 28% de
ocorrências, o que pode ser relacionado com o Recurso Acionado em seguida à
Agressão 80% -Conselho Tutelar.
Os Conselhos Tutelares criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei 8069/90) são espaços, em âmbito municipal, de proteção e garantia dos direitos
das crianças e dos adolescentes .
São, desta maneira, instrumentos legais e integram-se ao conjunto das
instituições práticas, previsto no ordenamento jurídico do país.Em seu artigo 131, a
lei nos diz:
“O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”.

A autonomia possibilitou no nosso entendimento que os Conselhos tomassem as
iniciativas das ações sob sua responsabilidade de forma competente, trazendo, se olharmos
para os dados que antecederam a estes, um mais efetivo atendimento.

Resultados

102

Salienta-se que as instituições da justiça, tanto o Poder Judiciário quanto
ao Ministério Público são Parceiros do Conselho Tutelar na defesa da proteção
integral aos direitos.
Verifica-se utilização de álcool e drogas pelas vítimas, com significativa ocorrência
naquelas de violência sexual, 56% utilizam-se de álcool e 52% utilizam-se de drogas.
Nesse cenário colocado, constata-se que a criança ou adolescente–vítima
entre os anos de 1995 a 1999 voltou ao Tribunal de Justiça entre os anos de 2000 a
2005 com porcentagens de reincidências abaixo especificadas em dados que expressam
com comportamento violento.
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Figura 10 –Distribuição de vítimas de violência física, violência sexual e negligência, no
período de 1995 a 1999, autoras de ato infracional, segundo a revitimização na Comarca de
Jardinópolis–São Paulo–Brasil, no período de 2000 a 2005

Observam-se os mesmos tipos de violência, não sendo incorporado nenhum
outro. Apenas o aparecimento de comportamento violento em crianças–vítimas entre os
anos de 1995 a 1999 na prática de ato infracional, em anos seguintes conforme
demonstram as figuras seguintes.
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Figura 11- Distribuição de Comportamento Violento por Prática de Ato Infracional, no período
de 2000 a 2005, segundo vítimas de violência física, violência sexual e negligência, na
comarca de Jardinópolis-São Paulo- Brasil, no período de 1995 a 1999
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Figura 12 – Distribuição das vítimas de violência física, violência sexual e negligência, no período
de 1995 a 1999, autoras de ato infracional e revitimizadas, na comarca de Jardinópolis–São
Paulo–Brasil, de 2000 a 2005

O cenário de Atendimento do Tribunal de Justiça dá visibilidade numérica
aos processos que chegam a esta esfera de atuação e que sofrem a intervenção da
justiça. Sua operacionalização, ademais de sofrer os ritos processuais, a cargo de
escreventes, oficiais de justiça, os chamados serventuários da justiça, deve-se
lembrar, a decisão judicial oriunda do juiz, recebe sugestões do Ministério Público na
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pessoa do Promotor de Justiça. Colaborando para sua decisão, o trabalho dos
assistentes sociais e psicólogos que compõem as seções técnicas judiciárias, na
comarca em questão, conta com apenas um profissional em Serviço Social, embora a
prática institucional desenvolvida no judiciário paulista seja estabelecida por diretrizes de
trabalho que permitem a atuação interdisciplinar nas áreas de Serviço Social e Psicologia
que funcionam de forma paralela. Na comarca em tela, recebe a específica atuação do
Psicólogo mediante requisições do juízo à comarca-sede das circunscrições judiciais.
As duas profissões apropriam-se dos instrumentos legais relacionados ao
seu desempenho, mediante instrumentos relacionados com a área específica e
especializada de atuação judiciária, através de Leis que regulamentam a profissão,
Códigos de Ética do Assistente Social e do Psicólogo, Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei Orgânica da Assistência Social, Código Civil, Código de Processo
Civil, Regimento Interno do Tribunal de Justiça, Provimentos e Portarias eo TJ/SP,
resoluções dos conselhos profissionais, entre outros.
A Lei Federal no. 8662 (07/06/1993), regulamenta a profissão de
Assistente Social.
No Tribunal de Justiça na comarca de Jardinópolis, São Paulo, Brasil,
observa-se pelos dados constatados a enorme demanda para a intervenção do
assistente social, considerando-se que a maioria das situações que aqui estão
colocadas é por ele atendida, pois realiza vistorias, perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social.
Atuando desde triagem inicial, plantão, análise de processos relacionados
com Família e Sucessões e Justiça da Infância e Juventude, apresentando relatórios,
laudos, pareceres, acompanhamento de situações, cuja determinação judicial
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considere necessário. Além de outros procedimentos pertencentes às suas
específicas abribuições, conforme Comunicado Tribunal de Justiça – SP – DRH n º
308/2004, publicado no D.O.J (Diário Oficial Judiciário) de 12/03/2004.
No cenário de atuação judicial, merece destaque o corpo de profissionais
ligados à psicologia e ao serviço social, por serem os únicos que mantêm diálogo
pessoal com as famílias. Os demais operadores mantêm-se dentro das regras
processuais e seus ritos específicos.
Observa-se, na pesquisa em tela, que em 100% dos processos houve atuação
desse profissional, o que diz do volume desse serviço, no espaço do Judiciário.
Sem querermos focar nossa atenção ao trabalho realizado pelos setores
técnicos do judiciário, e em específico pelos assistentes sociais no espaço limitado deste
estudo, devemos afirmar que este, em suas realizações, leva em consideração o
referencial ético-político e teórico-metodológico que norteia o Serviço Social
contemporaneamente, observando, analisando, registrando e estabelecendo pareceres,
a partir de uma investidura de poder que lhe dá amplas possibilidades de leitura de
realidade, construindo-se uma verdade sobre cada sujeito em cada processo.
Segundo Fávero (2004, p.28), um poder de verdade, que contribui para a
definição do futuro de crianças, adolescentes e famílias, na medida que é utilizado
como uma das provas que compõem ou que podem compor os autos, poder este
que dialoga com a própria natureza institucional do judiciário, que é um poder de
julgar, e de decidir a respeito da vida de sujeitos partícipes de situação processual.
Salienta-se que utilizando-se de competência teórico-metodológica e ético-política,
executa o seu trabalho. A ação de Assistente Social dentro do Poder Judiciário tem
abrangência coletiva e específica a indivíduos e suas famílias.
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Ao analisarmos os dados, de que 100% dos processos passaram pelo grifo do
Assistente Social, pode-se afirmar que seguramente, o mesmo se apresenta, atualmente,
como suporte fundamental para a aplicação de medidas judiciais.
A doutrina de proteção integral norteia as ações junto à criança e ao
adolescente, constatando-se, no entanto, pelos dados apurados que tal proteção
sofre abalos na sua integralidade, pela necessidade de mais profissionais na área
social para atuarem em medidas de suporte à aplicação da lei, entre outras.
Para Wright, L.M. (2002), os modelos são formas úteis de trazer à nossa
consciência muitas idéias, noções e conceitos.
O Modelo Calgary de Avaliação da Família (MCAF); Tomm e Sanders (1983).
Wright L.M. & Leahey M. (2002) é uma estrutura multidimensional, integrada, baseada em
sistemas, com robusto reconhecimento mundial e mencionado com freqüência na literatura.
Em suas bases, caracterizamos as famílias de nosso estudo, reconhecendo
que uma avaliação familiar pode ter muitas bases. Esta baseia-se em observação e
entrevistas, e trouxeram muitos dados sobre as famílias, que aqui são considerados
não como verdade absoluta sobre a família, mas ao contrário, como uma perspectiva
em um ponto específico no tempo (LEVAC; WRIGHT & LEAHEY, 1997, p.5).
Examinamos aspectos de estrutura familiar, como sua estrutura interna,
em subcategorias, composição da família, gênero, orientação sexual, ordem de
nascimento, subsistemas e limites.
Embora em razão das muitas definições propostas para família, que
explicitamos no estudo, essas podem ser retratadas como um compromisso de
relacionamentos a longo prazo, em que as pessoas organizam-se em relações
mútuas, Tomm (1994), e com entendimento como de Stuart (1991) que coloca
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atributos críticos para o conceito de família, descobrimos que a definição mais
aplicável é quem seus membros dizem que são, e não em quem mora na casa.
Isso posto, constatamos que as famílias de crianças e adolescentes,
vítimas de violência, que sofreram intervenção da justiça, no município de
Jardinópolis, São Paulo, Brasil, quanto à composição, são matrifocais, chefiadas por
mulheres jovens em idades entre 32 e 39 anos, encontrando duas dessas famílias
diferindo de tal perfil, sendo uma chefiada por homem, e outra possuindo a figura
masculina com centralidade. A orientação sexual é heterossexual.
A família chefiada por homem e que destaca-se por ser monoparenteral
masculina tem tido parca visibilidade, com poucos estudos a respeito, ressalvas a
Souza, R.M. (1992) que trata de pais (homens) que ficam com a guarda de filhos,
também Lyra & Ridenti (1996) que debatem a questão da parentalidade numa
perspectiva de gênero, e ainda, Vitale (2002) que traz algumas discussões e
indagações sobre as famílias monoparentais.
Mas o que é um lar monoparental? Os lares monoparentais são aqueles
em que vivem um único progenitor com os filhos que não são ainda adultos, sendo
que a expressão “famílias monoparentais”, segundo Nadime Lefaucher (1997), foi
utilizada primeiramente na França, desde a metade dos anos setenta, para designar
as unidades domésticas em que as pessoas vivem sem cônjuge, com um ou vários
filhos com menos de 25 anos e solteiros.
A família em tela é composta pelo pai e três filhos ainda crianças. Abordar
seus vínculos, suas relações com uma rede familiar, não coincide necessariamente
com as fronteiras da casa.
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As crianças de tais famílias podem ser criadas entre dois lares, elas vão e
voltam entre o lar de origem e o lar de acolhimento, não há uma ruptura dos laços,
mas sim uma dualidade de vínculo e de estada, o que podemos observar pela fala do
chefe desta família.
“A senhora vê, a família aqui sou eu e as crianças, tenho
meu irmão que mora aqui do lado, sozinho, e a casa dele é
grande, tem dois cômodos, mas ele num pára em casa,
então, eu não, mas as crianças, é bom pra eles, quando eles
não tão lá, tão aqui com os vizinho, comigo catando
papelão, ou na escola”. (F2)

A dimensão dos laços de criação é focalizada por Cláudia Fonseca (1995),
sustentando que a circulação de crianças emerge não só em decorrência da situação
socioeconômica, mas, também, como uma prática cultural enraizada entre os pobres,
prática essa corroborada por outros estudos como o de Attias-Donfut (1998), em
famílias através das gerações.
Também, Sarti (1996), estudando famílias pobres, trata da mesma
questão observando que a circulação de crianças, como padrão legítimo de relação
com os filhos, pode ser interpretada como um padrão cultural, que mediante as
dificuldades concretas de criar os filhos, leva seus cuidadores, a não se desligarem
deles, mas manterem um vínculo através de uma circulação temporária. p.57.
Os avós aparecem como personalidades-chave diante das fragilidades conjugais.
As trocas entre famílias ajudam na existência das mesmas. Mas, de acordo
com Vitale (2002), as solidariedades familiares devem ser refletidas na relação com o
encolhimento da responsabilidade do Estado e com a ausência de políticas públicas
consistentes ante questões sociais que se expressam no âmbito familiar. Para a
autora, o tema humanitário de proteção oferecida pelas pessoas, grupos envolvidos
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com o cotidiano destas famílias, em especial vizinhos, parentes e amigos, tem, sem
dúvida limitações. E, quanto mais os circuitos de apoio são frágeis, mais exigências
são postas para estas famílias.
Minayo et al. (1999), analisando a representação social de cidadania entre
jovens no Rio de Janeiro, encontraram entre os de estrados altos e médios, também
lemas humanitários, solidários e caritativos, colocados como uma necessidade deste
grupo social em dar apoio aos necessitados. Os autores observam que embora tais
lemas apareçam, estão colocados no eixo reivindicações dos direitos sociais, o que
poderia refletir uma posição mais crítica de reivindicação em áreas como educação,
saúde e habilitação, na verdade percebem direitos como possíveis de serem obtidos
através de uma postura solidária de partilha entre os mais abastados diante dos mais
pobres, e não como conquista numa perspectiva de cidadania plena.
Martin (1995), ao discutir as novas solidariedades na relação FamíliaEstado, destaca:
“Um dos problemas desta súbita redescoberta do papel das
solidariedades familiares é que dá a ilusão de um novo
manancial de recursos para responder às dificuldades sociais
encontradas por uma parte cada vez maior da população
[...] Esta forma de proteção tem, no entanto, fortes
possibilidades de acentuar as desigualdades em vez de
compensá-las” (Martin, 1995:71)

O número de filhos caracteriza-se em mais de quatro por família.
Observa-se inexistência de família extensa, trazendo uma não-referência de
sistemas familiares mais amplos com as quais a família tem contato significativo. No
entanto, observa-se diálogo interessante e substantivo das famílias com outros
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sistemas, como de trabalho, bem-estar público, bem-estar da criança, o que mediante o
olhar perspectivo apenas do sistema familiar as confundem, rotulando-as como
multiproblemáticas, resistentes, ou não cooperativas.
Constatamos

que

o

sistema

rede

de

computadores

não

é

um

relacionamento de sistema mais amplo para tais famílias, e mesmo havendo
substancial incremento na comunicação por meio do computador, incluindo boletins
eletrônicos, entre outros, as famílias de nosso estudo não desfrutam de informações
por tal via e nenhuma outra de facilitação eletrônica.
O contexto, explicado como a situação total da família, coloca-se em
sistemas bastante mais amplos que a vizinhança, classes, ou outro, observando-se,
no entanto, não haver etnias, ou grupos imigrantes nas famílias estudadas. A raça,
enquanto um constructo básico e não uma variável intermediária, influencia a
identificação essencial do indivíduo e do grupo familiar, sendo que nestas famílias a
raça, predominante é a branca, com classe social pertencente às classes populares
de baixa renda, com pouca presença de religião e espiritualidade, esta entendida
mediante a definição de Anderson e Worthen (1997) como “a participação subjetiva

na dimensão transcendental da experiência humana” (p.3), onde o reino da
espiritualidade é o da alma e seu processo de crescimento e desenvolvimento, os
quais podem ser facilitados com ou sem o contexto de uma perspectiva religiosa
específica (p.5). No ambiente pertencente às famílias, constatamos a inexistência de
sinais de influência religiosa, por exemplo, velas, textos religiosos como a Bíblia e/ou
outro signo religioso, observando-se inadequação de espaço, nenhuma privacidade,
e acesso regular aos serviços de saúde e outros serviços básicos, com acesso
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bastante disponível, em termos de distância, conveniência, etc. bem como aos meios
de transportes, não observando-se outros.
Também os detalhes sobre como os membros das famílias se comportam uns
com os outros e o que propicia a avaliação funcional, mostraram-se quanto ao
funcionamento instrumental pertinentes as atividades rotineiras da vida diária com
inexistência de rotinas específicas, e quanto ao funcionamento expressivo, constata-se
que as famílias enfrentam uma combinação de questões instrumentais e expressivas, com
comunicação emocional que expressam estreita expressão, e a comunicação verbal
expressa em conteúdos semânticos que visam à solução de problemas, discursos
colocados em função de problemáticas no âmbito da família. Os papéis são exercidos com
métodos para afetar comportamentos, na busca de influência e poder.
Emergiram das falas dos entrevistados, relatos, utilizando-se da língua
portuguesa de forma bastante distinta de suas naturais características. Estavam
presentes incorreções, utilização de palavras cujo significado no dicionário não
representa a sua fiel tradução, além de expressões bastante confusas.
Ao serem questionados, os sujeitos da pesquisa dificilmente respondiam
diretamente à pergunta, fazendo contornos, encontrando dificuldades na nomeação
dos nomes de cada integrante da família, além de surgirem contradições, sobre fatos
e datas, que tinham que ser novamente exploradas.
As respostas surgiam com colocações “misturadas”, desprovidas de
seqüência temporal, espacial e por vezes até de tema, com pouca distinção entre
pessoa, tempo, fato e emoção, em relatos bastante amplos, oriundos de conjuntos de
experiências que se originaram de suas histórias pessoais, cujo impacto de eventos
históricos do passado continua sendo sentido, particularmente nos modos como os

Resultados

112

membros dessas famílias interagem no grupo social familiar de pertenciamento, e com
outros grupos do contexto mais amplo .
Ao retratarmos estas famílias, o fazemos com conhecimento dos
fundamentos culturais dos diversos valores e práticas que as constituem, sem os quais
nossa discussão estaria fadada a retratá-los não como divergentes, mas como
fracassados, vulgarmente, associado à pobreza e ao baixo estatuto sociocultural.
A pesquisa, ao focar sua análise nas famílias e em seus diferentes
membros, ademais de encontrar, comparar, e até mesmo contrastar com o que é
universal no desenvolvimento, apresenta achados quanto ao entendimento das
relações entre os diferentes contextos culturais nos quais cada pessoa da pesquisa
está inserida e a forma como está se desenvolvendo, com valores, crenças, noções e
costumes bastante diferentes do nosso próprio, acreditando-se serem estes frutos de
múltiplos aspectos presentes em abordagens monoculturais, e outras, vendo que as
diferenças nos ritmos do desenvolvimento ocorrem mediante resultado de ocorrências
individuais e culturais, bastante apregoados já por Harkness no final do século passado,
dizia ele “A cultura é [...]invisível (1980, p.8).
Querendo ir além dessa assertiva, e dentro da perspectiva teórica que
utilizamos, parafraseando Bronfenbrenner “é igualmente essencial para a ciência
básica que nós entendamos como a memória funciona em testemunhos de tribunal,
ou como a atenção seletiva funciona no ambiente familiar e no trabalho, e como tais
processos se desenvolvem (1993, p.6).
O argumento de utilizar, para análise das falas, também uma abordagem
mais relativista, levando em consideração a natureza do contexto que as determinou,
parece-nos que sob a perspectiva teórica utilizada mostra-se bastante relevante uma
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vez que o ponto crucial do argumento é que o desenvolvimento só pode ser
entendido no seu contexto histórico, cultural e interpessoal, não bastando entretanto
apenas as referências a aspectos da pessoa no seu individual, necessitando-se
considerar as inter-relações complexas entre os sujeitos em desenvolvimento e os
contextos em desenvolvimento nos quais eles estão situados, o que na formulação
de Bronfenbrenner (1993) foi denominado de Pessoa - Processo - Contexto - Tempo
A partir dessa perspectiva, e situados no contexto geral dos sujeitos da
pesquisa, importa-nos antes considerar o termo cultura, entendendo-a como
Jonathan Tudge (2001), para quem Cultura significa um grupo marcado por um
conjunto distinto de valores, crenças, práticas e instituições, e que se vê a si mesmo
com tais marcas, cujas práticas e instituições são formadas historicamente e sofrem
mudanças com o passar do tempo, pois as culturas entram em contato crescente
com outras culturas tanto quanto com outros acontecimentos que animam tal
universo. De tal forma, as culturas podem ser pensadas como sinônimos de
sociedades, no sentido de que as pessoas do Brasil têm valores e práticas diferentes
das pessoas por exemplo do Egito, ou da Inglaterra, mas em todas as sociedades há
subculturas, marcadas por diferenças regionais que de per si apenas não se
constituem nas únicas diversidades, pois aspectos da classe social, quer se refiram à
renda, ocupação educação e/ou outros, etnia, raça, igualmente diferenciam grupos
de pessoas, tanto quanto o faz a região, constituindo-se em fatores subculturais, não
sendo possível, mediante a teoria que nos sustenta nestas afirmações entender uma
cultura sem entender seu desenvolvimento ao longo de seu tempo histórico .
Foram identificadas três categorias empíricas oriundas do material
coletado nas entrevistas, NÃO TIVE, NÃO AJUDA E NÃO VIRA NADA, NA RUA .

Resultados

114

5.2 A percepção das famílias de crianças e adolescentes
5.2.1 “Não tive”
Através dessa categoria empírica emergiram questões da vida de cada
membro da família, com significados variados, mas sempre como despossuídos.
A infância de cada um surge permeada por situações de insegurança e quase
desemparo, com conseqüências para o comportamento e para seu desenvolvimento.
Tomando as afirmações de Levine (1977), colocadas no século passado, bastante claras
e ainda válidas, de que nos diferentes grupos sociais há uma hierarquização de
objetivos, pautados na preocupação e atenção dos pais com a sobrevivência e saúde
física da criança, valores como moralidade, prestígio, desempenho intelectual,
satisfação pessoal e auto-realização, que não foram por nós encontrados.
Bronfenbrenner (1985) já apontava algumas modificações que vinham
ocorrendo na família, e que se correlacionam até os dias atuais com

substantivas

alterações nas práticas de cuidado e educação da criança, sendo que parcela significativa
dos estudos referentes a sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento tendem mesmo
a enfatizar as mudanças e os fatores que as vêm determinando.
O aparecimento do “NÃO TIVE” com tanta veemência nos achados sobre a
infância, de cada sujeito das famílias pesquisadas, nos remete primeiramente a
afirmação de Biasoli -Alves, no final da década de 90, de que:
“O bebê humano nasce e vai permanecer por um bom tempo como
dependente dos adultos, que lhe deverão prover as condições para
sua sobrevivência. gradativamente, contudo, a propulsão para o
desenvolvimento irá impulsioná-lo a ir prescindindo, desfazendo a
simbiose que o ligava à mãe – figura de cuidados – e aos poucos
expressando uma necessidade de autonomia que se concretizará na
primeira imagem de um eu separado dos outros. O sucesso nessas
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empreitada o leva um pouco adiante e surge a busca de iniciativa,
trazendo consigo a força para ultrapassar as propostas imediatas do
ambiente, que irão depois se direcionar para a conquista de
habilidades acadêmicas e sociais (já na fase escolar, dos 6 aos 12
anos) e se encerram com o abandono de uma imagem infantil de si
mesmo e a construção de uma identidade” (1995) .

É certo que as crianças assimilam valores e normas, e que os adolescentes
estão expostos aos diferentes modelos que o mundo adulto estrutura, podendo-se
afirmar que, ao final do processo de socialização, a criança não só domina o mundo
social circundante como os papéis sociais .
Para Sócrates Nolasco (2001), a infância foi e é ainda um termo largamente
utilizado em ciências humanas e sociais em que as particularidades vividas por meninos
se fundem às das meninas, transformando-se em uma coisa só.
As reflexões, decorrentes dos discursos e enfeixadas no presente trabalho,
introduzem algumas idéias pontuadas do “NÃO TIVE” centradas em aspectos múltiplos e
com colocações difusas, perpassadas nos universos econômico, político e institucional.
Devemos salientar que as famílias deste estudo são formadas por pessoas
que estão inseridas no cenário comum da atualidade, permeado num amplo espectro
de questões dentre estas, a ecológica .
Fatores como poluição do ar, da água, dos alimentos, a destruição das
florestas, e da camada de ozônio que envolve a terra, o lixo tóxico, a extinção de
espécies animais, a contaminação do subsolo, e outros males, que considerados
extintos, convivem com pragas pós-modernas que podem constituir-se em
pandemias como por exemplo a gripe aviária, que juntos, somam-se a um cotidiano
violento nas cidades.
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Os trechos das falas explicitam carência alimentar na família de forma
bastante significativa, mencionando as situações de fome e de ausência dos meios
de sobrevivência, o que se pôde constatar na fala abaixo .
“Lá em casa não tinha comida , então eu ficava com fome, como não
tinha da onde tirá, eu roubava , foi por isso que aquela veis me
pegaru e me trouxeru pru foru , eu entrei prá robá a padaria, de
revolve “(F3)

Observa-se que não tinha alimento, mas era portador de uma arma de
fogo, imagem que serve bem para ilustrar o fato de que na verdade tais sujeitos
padecem, entre outros de crise de percepção, uma crise de interpretação de mundo,
de realidade, agindo sobre ela e com ela na vertente desta percepção, engendrada
em processos multifatoriais, amplamente discutidos em nosso estudo acerca da
violência na família contra crianças e adolescentes e a percepção dos operadores do
direito. Roque, (2001).
Para Tonial (2001), a fome fragiliza a noção do homem como ser social,
pois afeta a sociedade, um dos instintos básicos da sobrevivência animal, e, ainda,
que, diante de uma história familiar crônica de privação de acesso às questões
culturais da alimentação, destitui-se aquela pessoa dos elementos culturais que
compõem as estruturas psicológicas que orientam o comportamento social .
Autores como Solymos (1997) em estudo junto à pré-escolares desnutridos
em favela no município de São Paulo, Vieira (2002) em pesquisa das Representações
Sociais do Programa de Alimentação Escolar da Prefeitura de Ribeirão Preto - SP já
verificavam que além dos fatores de risco macroambientais produzidos por sistemas
sociais e políticos e por fatores vinculados a uma economia internacional desequilibrada,
que escapam ao controle da pessoa, estão presentes, também, os fatores
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microambientais, sendo que quaisquer que sejam os fatores determinantes da privação
alimentar, as conseqüências para o crescimento e desenvolvimento são amplamente
apresentadas na literatura e incorporadas ao senso comum .
Os diversos “NÃO TIVE”, apontados como o da fala abaixo, na responsabilização
da menina pelas tarefas domésticas, trazem componentes que, certamente, estruturaram
as atuais características .
“Em casa era terrível, até o cachorro mandava em mim, era faz
isso faz aquilo, faz aquilo outro, você não limpou a casa ?perguntava
meu irmão, você é porca mesmo” (F1).

Ou, a imagem captada pela câmara de um membro de uma das famílias
pesquisadas que é responsável pelos cuidados de uma irmã de quatro anos .

FOTO Nº 1

Falas e imagens denotam algumas características estruturais atuais das
famílias que sofreram intervenção da justiça, centralidade das figuras femininas, pois
apuramos no estudo que 85% das famílias são compostas por mulheres, dados
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corroborados em outras pesquisas como a de Estudo desenvolvido no âmbito do
Projeto “Observatório Permanente de Desenvolvimento Social “em Aveiro, Portugal
por Cerqueira et al. (2004) onde a centralidade das mulheres, na amostra recolhida em
famílias multiproblemáticas pobres, encontrou uma composição de 82,1% de mulheres.
Fulmer (1989) considera que a raiz do protagonismo feminino se encontra na
responsabilização das mulheres, desde idades precoces , por diferentes figuras da casa,
até mesmo pelos irmãos mais novos, em tarefas domésticas. A falta de regras e a
desvalorização da escolaridade, refletida no absenteísmo, abandono, e mesmo insucesso,
agudizam esse papel de precoce adultização, sem adequada maturidade e preparação.
O estudo aponta vulnerabilidade quanto à permanência em família de seus
membros, quebrada com ocorrências regulares de prisões, presenças nas delegacias de
polícia por motivações variadas, desde uso abusivo de álcool e drogas, tráfico,
intercorrências de sucessivas idas ao fórum, presença bastante interessante junto à
ordem dos advogados, buscando por advocacia gratuita, principalmente em demandas
por exame de DNA (Ácido Desoxirribonucleico). Tudo co-existindo por longos períodos
de tempo, alinhados com prostituição, incesto, estes bastante associados com situações
de saúde complexas, como doenças sexualmente transmissíveis, entre elas a AIDS.
Constatam-se algumas doenças crônicas e deficiências. No entanto, os sintomas
individuais, apesar de serem múltiplos e variados, apresentam um papel secundário face
ao sintoma familiar o que Alarcão (2000) chamou de tendência para o caos e
desorganização, afirmação que corroboramos Roque (2001).
Observa-se que a elaboração dos genogramas definiu uma composição
destas famílias sempre resultante de diferentes e sucessivas relações amorosas,
permeadas por rupturas regulares, envolvendo elementos de violência, não
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reconhecimento de paternidade dos filhos, sucessivas mudanças de domicílio,
entrega de filhos em adoção, pouca inserção no mundo do trabalho, alguns com
trajetórias profissionais instáveis no meio rural ou como pintor de parede, pedreiro.
Os ecomapas apontaram várias modalidades relacionais, distinguindo-se tais famílias,
pela presença de um ou mais sintomas sérios e graves de longa duração e de severa
intensidade. Seus elementos de agregado e parentesco configuram uma estrutura
familiar cuja natureza das relações e papéis desempenhados por cada pessoa fazem
achados nos limites, conjugalidade, parentalidade, resiliência, e o que Bronfenbrenner
chama de atividades molares, definida como um comportamento continuado que
possui um momento (quantidade de movimento, impulso) próprio e é percebido
como tendo significado ou intenção pelos participantes do ambiente.
Sem excluir as propriedades dos contextos sociais em que esses indivíduos
são encontrados e ainda nas variações nos macrossistemas que existem presentemente
ou ocorreram no passado, o contexto envolvente penetra facilmente no sistema
familiar,e de forma simultânea um dilui-se no outro .
Esta difusão de limites pode estar associada à labilidade afetiva de seus
membros, no permanente conflito demonstrado, entre os elementos do subsistema
conjugal, com oscilantes momentos reconciliatórios ou de extremada agressividade.
Observa-se nesta fala:
Em casa era o inferno , não tinha assim uma harmonia, um breik,
era pai batendo na mãe, era mãe batendo no pai, miserável, sem
vergonha, homê a toa, era o Tonho gritando, era a polícia chegando,
era todos nós lá na delegacia. Depois, depois ficava tudo calmo,
depois do delegado dar sabão. Era a mãe aos beijos e abraços, e
mais um filho a caminho. Era assim, era assim .que era ...(F5)
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Entendendo a conjugalidade diretamente associada à parentalidade, um
contexto assim colocado desenvolve falhas na segurança básica e pode trazer a
interiorização de modelos inseguros de vinculação .
Segundo Gilbert, Chistensen & Margolin, (1984), a carência de estruturas
de socialização na família acarreta nos adolescentes e jovens adultos perturbações,
assinaladas nos diferentes tipos de integração aos sistemas externos, como por
exemplo a escola .
Vê-se ainda um deslocamento da função parental, dispersada em várias
figuras, onde o masculino fica centrado nos diferentes companheiros da mãe, a
figura materna desempenhada pela avó, ou mesmo por uma irmã mais velha,
sofrendo estes influências de vários outros membros do que se constitui em família
extensa. A construção do ecomapa apontou outras figuras que também influem em
tal função, como professores, membros do conselho tutelar, membros do programa
saúde da família que visitam a casa, técnicos do judiciário.
Os vários subsistemas e suas relações se envolvem penetrando facilmente no
sistema familiar, havendo o que pela teoria dos sistemas ecológicos é chamado de
progressiva acomodação entre o organismo humano em crescimento e seu meio
ambiente, em sistemas ambientais ou seus componentes estruturais, no ambiente
imediato e além dele, num diálogo tanto dentro do ambiente, quanto entre os ambientes.
No caso do desenvolvimento infantil, desvendando não como a criança veio a
ser o que é, mas como ela pode se tornar aquilo que ainda não é Leontiev (1964).
Tratamos aqui os contextos apurados, selecionados e tratados como sistemas sociais
evolutivos suscetíveis de transformação significativa, e não como dados sociológicos .
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Os

sujeitos

participantes

da

pesquisa

apresentam

capacidades

correlacionadas com a noção de resiliência, que se traduz no que Simões (2001)
chama de desenvolvimento pessoal, como aquela capacidade que denotam certas
pessoas, grupos ou comunidades para evitar, fazer face ou mesmo ultrapassar os
efeitos desestruturantes que seriam muito prováveis em conseqüência da exposição
a certas experiências.
Esta resistência inesperada a eventos potencialmente desfavoráveis, que
se manifestam contra o que seriam previsíveis dadas às circunstâncias em que os
indivíduos foram no passado ou estão no presente envolvidos, permite, não só, que
sejam neutralizadas as conseqüências negativas que habitualmente daí resultam,
mas conseguir até que possam vir a tornar-se num fator de desenvolvimento
humano Grotberg (1995).
Tais achados parece-nos importantes, mas bastante difíceis de apreender
cientificamente, perpassando o domínio das relações interpessoais, influindo na
compreensão de uma suposta invulnerabilidade, cuja discussão requer elementos
mais robustos ligados à construção da questão dos significados, do domínio da
psicologia ,sendo que a respeito expressa-se Tavares (1997). “Este processo de
construção de significado estaria igualmente na base da instituição e na
reformulação de estratégias de resiliência bem precisas e próprias de cada sujeito, as
quais ativam e consolidam, ao longo da vida, a aquisição dos marcos importantes da
autonomia, da integração ou da reconstrução da identidade”.
“A senhora sabe, eu guentei, guentei, guentei muito aquilu tudo lá
de casa, paricia que eu ia inlouquecê, purque era muito, apanhava
di cêdo, di noiti, a toda hora, alem de guentá a bibida dele, do
amásio da mãe, e outras coisa pior, que dá vergonha de falá, que
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déru nu fóru, mas graças a Deus atiraru nele, foi dessa prus isquintu
dus infernu .Hoje eu tô bem, isqueci tudo aquilu. (F6)

Já quanto às atividades molares, Bronfenbrenner diferenciando sorriso
como ato, e ler um livro como atividade molar conclui que o desenvolvimento da
criança é uma função do alcance e da complexidade das atividades molares
realizadas pelas outras pessoas que se tornam parte do campo psicológico da
criança, ou por envolvê-la numa participação conjunta ou por atrair sua atenção .
Observamos que os diferentes discursos não trouxeram referências a
brincadeiras realizadas na infância, jogos, e outros do universo infanto-juvenil,
citando-se apenas sobre responsabilidades e trabalho.Tal ponto merece ser discutido
na sua relevância para o desenvolvimento humano, importando dizer que a análise
da literatura ocidental não contempla prioridade na pesquisa sobre processos e
conseqüências da socialização, através do brincar, da fantasia e dos jogos, embora
na década de 1960, tenha merecido ênfase específica nos textos teóricos e nas
observações clínicas de Piaget - (1962).
Bronfenbrenner, a partir de uma base teórica inspirada nas teorias de
Vygotsky (1962) e seus discípulos que consideram o brincar, a fantasia e os jogos
como atividades importantes para o desenvolvimento cognitivo, motivacional e
social, relata a utilização de atividades lúdicas tanto imaginárias quanto reais por
pedagogos russos junto às crianças em espaço escolar, com resultados que
permitem encontrar razões para acreditar que o brincar, a fantasia e os jogos podem
ser utilizados com a mesma efetividade para desenvolver a iniciativa, a
independência e o igualitarismo.
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Por outro lado, a questão que emergiu das falas, concernentes à atividades
relacionadas ao trabalho, aqui considerada como uma atividade molar, vai além do
microssistema doméstico, invocando novas interconexões entre a casa, os vizinhos, a
escola, no nível do mesossistema, na medida que cria atribuições de papéis ao infante,
que mediante avaliação possibilita focar o status desenvolvimental da pessoa e do poder
do ambiente de atividade para estimular ou abafar o crescimento psicológico.
As atividades molares têm, portanto, múltiplas funções no desenvolvimento
humano, uma vez que servem igualmente e às vezes simultaneamente, como causa,
contexto e conseqüência do crescimento psicológico. Mas, segundo Bronfenbrenner
(1993) para propósitos de pesquisa, é necessário manter separadas estas funções; onde
nem a causa nem o contexto devem ser confundidos com o resultado. De acordo com
este princípio metodológico, a conclusão relativa ao significado das atividades molares
para o desenvolvimento pode ser expressa em duas partes – a primeira, uma proposição
lidando com as atividades molares como resultados desenvolvimentais, e a segunda, uma
hipótese apresentando a função do ambiente de atividade como um contexto e influência
potencial sobre os processos desenvolvimentais .
Os dados refletem uma estrutura e um conteúdo de relações que podem dizer
de influências e implicações nas manifestações do desenvolvimento humano.
“O desenvolvimento da pessoa é uma função da substancial variedade e
complexidade estrutural das atividades molares realizadas por outros que se tornam
parte do campo psicológico da pessoa, ou por envolvê-la numa participação conjunta
ou por atrair a sua atenção.” Bronfenbrenner (1993)
As relações se fazem no ambiente, Carvalho (1993), ao discutir o conceito de
ambiente na área da psicologia ambiental, em especial na psicologia ecológica, salienta
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a interdependência entre componentes ambientais e a bidirecionalidade da relação
homem-ambiente, e utilizando-se de análise de concepções de ambiente de Lewin,
Barker e Bronfenbrenner, que embora divergindo entre si, compartilham daqueles
pressupostos, aponta algumas limitações metodológicas, em pesquisas dentro da
perspectiva ecológica, tais como dificuldade em captar e analisar simultaneamente todos
os aspectos ambientais que interdependentemente afetam o comportamento humano,
bem como em verificar simultaneamente a bidirecionalidade da relação homem –
ambiente. Dificuldades que também encontramos, podendo intercorrências não terem
sido percebidas por este pesquisador.
NÃO TIVE afeto emerge das falas, que igualmente apontam padrões e
regras específicas de relação existente entre os membros da família, no que diz
respeito ao funcionamento familiar, podendo-se falar em algumas correlações
possíveis, formatadas no empenho de tarefas, ocorrências,

conflitos imediatos,

situações de emergência e mesmo formas de demonstrar afeto .
As estruturas interpessoais, como contextos do desenvolvimento humano,
possuem uma definição do autor da teoria que dá sustentação à nossa análise em
bases ecológicas, onde “Sempre que uma pessoa em um ambiente presta atenção às
atividades de uma outra pessoa, ou delas participa existe uma relação”. A relação
afetiva se estabelece conforme os participantes se envolvem em interações diádicas,
(uma diáde é formada sempre que duas pessoas prestam atenção nas atividades
uma da outra ou dela participam) é provável que desenvolvam sentimentos mais
pronunciados um em relação ao outro. Esses sentimentos podem ser mutuamente
positivos, negativos, ambientes ou assimétricos (quando A gosta de B, mas B não
gosta de A). Essas relações afetivas tendem a se tornar mais diferenciadas e
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pronunciadas, no curso da atividade conjunta. Na extensão em que elas são positivas e
recíprocas, no início se tornam cada vez mais positivas, é provável que aumentem o
ritmo e a probabilidade de ocorrência dos processos desenvolvimentais . Elas também
facilitam a formação do terceiro tipo de sistema de duas pessoas, uma díade primária
que é aquela que continua a existir fenomenologicamente para ambos os participantes,
mesmo quando eles não estão juntos (BRONFENBRENNER, 1993) p48.
Observa-se que as funções familiares pulverizam-se, resultando realizações
insatisfatórias de amplo espectro, em diferentes segmentos tanto nos organizativos,
quanto nos relacionais, trazendo um denominador de múltiplos problemas. Sem
afirmar que estas sejam famílias multiproblemáticas, importa salientar, neste estudo,
este dado que corrobora os existentes em tais famílias.
Nas famílias multiproblemáticas, escasseia o sentido dos objetivos
familiares, as energias são gastas em conflitos imediatos, situações de emergência e
sobrevivência Weizman, (1985). Daqui resulta que as funções familiares sejam
realizadas de forma insatisfatória, tanto nos aspectos como suporte econômico ,
gestão da casa, educação, quanto nas gestões de conflitos, nutrição emocional dos
filhos, intimidade. Este panorama estimula a procura de sujeitos externos ao sistema
para suprirem as necessidades, cuja presença concorre para que a família diminua a sua
dedicação e aumente os sentimentos de incompetência. Pires, (2004).
Nas famílias que tiveram intervenção da justiça, observa-se um verdadeiro
caos comunicacional, que peca pela pobreza emocional das colocações e severa falta
de diretividade e clareza na expressão. Tomando como referência a análise da
comunicação proposta por Epstein et al. (1993), a partir de duas dicotomias, clara
(compreensível) versus mascarada (vaga), a comunicação destas famílias só se
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mostra clara, quando evidenciam algum acontecimento que envolveu justiça, citando
o artigo específico do código de leis tanto cível quanto criminal, demonstrando um
nível de conhecimento que causaria estranhamento a muitos operadores do direito,
acostumados com tal mister no cotidiano do trabalho. Com base na dimensão citada,
identificamos que as famílias tendem a se comunicar de acordo com o estilo
mascarado e indireto, na exceção acima colocada que denota clareza, as demais
mensagens mostram-se sempre vagas, sem direção, e ainda a utilização do sujeito
eu, nominado a si mesmo e não dirigido à pessoa-alvo ,conforme demonstra o trecho
de entrevista abaixo.
Túlio sofreu muito, di pequeno, Túlio apanhava,Túlio servia de avião
pru tráfico das droga cumpadi, tá bem, num tinha beca, nada...
porque Túlio foi ouvir aquele cachorro doido, e a casa caiu . Na
moral, tá ligado?(F1)

As diferentes identidades dos membros da família se convergem numa
organização familiar, cujo estilo comunicacional mostra-se caótico e desagregado,
com códigos específicos e de difícil interpretação.
Encontra-se uma média de membros nas famílias pesquisadas de 8
pessoas, índice que se mostra elevado, pois de acordo com o IBGE (Censo de 2004,
Recenseamento geral da população), o número médio de integrantes nas famílias
brasileiras é de 4 pessoas. Estes números referem-se aos membros que os
entrevistados, ao elaborarem o genograma, nomearam como moradores do local e
integrantes da família, mesmo que por vezes constatássemos que a pessoa citada
não possuía vínculos de sangue, e/ou outro, em relatos que explicitaram mobilidade,
indefinição, instabilidade, como:

Resultados

127

“O João meu filho tá preso, pegou 15 anos, mas ele mora aqui, e vai
voltá (F1)” ou a
“Clarinha vive lá pros lado da favela das mangueira lá di Ribeirão, tá
amasiada cum sujeito lá, parece que ele saiu pra passá o dia das
mãe, e num vortô, tá foragido mas ela as veis ela dorme aqui
(F1)“;
“O meu rapaz tá na clínica di droga , prá si curá ,foi o juiz que pois,
mas deve voltá daqui uns meis , ah volta, essa é a casa dele (F1).

As fotos também indicaram membros de pertencimento à família assim
considerados.
FOTO Nº 2

Observamos que, no universo pesquisado, em nove famílias de crianças e
adolescentes, vítimas de violência, que sofreram intervenção da justiça, no município
de Jardinópolis SP, com 66 pessoas, as mulheres se sobressaem como as figuras
mais presentes em tais famílias, sendo que podemos afirmar que essas são figuras
centrais, pois 83% dos entrevistados são mulheres, predominando famílias de três
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gerações, mas as de duas gerações representam uma porcentagem razoável,
principalmente aquelas que incluem mães e filhos, destacadas na relação de parentesco
entre os membros da família com 25,76%, famílias com uma geração, 15,15.
Contrariando tendência atual da diminuição do número de filhos na família
(Dados do IBGE, censo 2004), o encontrado, nas famílias pesquisadas, revela que o
número de filhos nas famílias são de cinco, ou mais filhos, sendo que associam-se a
tal condição outros fatores como

uniões de fato em idade muito jovem, mães

solteiras, filhos de diferentes pais e sem paternidades reconhecidas, gravidez na
adolescência, algumas frutos de estupro.
Observa-se que as famílias vivem situações em seu contexto, com
contornos de intensa dificuldade, estando em situação de risco permanente, seja
pelo traficante do local que ameaça, seja por um socioeconômico extremamente
vulnerável, que se sustenta, na sua maioria, de subsídios sociais oriundos de ação
governamental como Bolsa Escola, e por isso, embora com alguns poucos relatos,
não se observa acentuada evasão escolar, posto que o benefício tem como padrão
de elegibilidade a assiduidade escolar. Ademais além de tais subsídios, apropriam-se
também de ajudas comunitárias ou institucionais, muitas das vezes acrescidas de
produtos de roubo, atividades ilegais, sendo que também as crianças têm participação
em rendimentos de égide obscura que, embora com tentativa de esconder do
pesquisador, afloraram de forma bastante clara nas falas demonstrando produção de
sintomas de desintegração .

“Quando u Tonho era assim di menor, ele trabalhô como
aviãozinho, a senhora sabe? Pru tráfico de drogas, fiz isso pra pagá o
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meu vício, eu num tive infância , num me lembro nunca de ter
brincado cum nada”. (F9)

Linares (1997); Alarcão (2000); Pires (2004) encontraram, em seus
estudos pertinentes a famílias multiproblemáticas, estruturas bastante similares a
estas,

sendo que os autores citados descrevem e justificam a escassez nas

capacidades de enfrentar crises e resolver problemas, onde as tentativas
implementadas, no sentido de melhorar qualquer situação mais estressante,
terminam em conflitos. A falta de apoio mútuo e padrões de alianças enviesados
induzem estados afetivos negativos nos membros da família, em relações que eles
chamam de desmembradas em que qualquer processo adaptativo como negociação,
resolução de problemas e de conflitos mostra-se menos efetivo.
Apoiada pelas caracterizações oriundas dos mapas censitários, já colocadas,
concernentes a sexo, idade, estado civil, o estudo em tela encontrou dados sobre
estrutura e funcionamento dessas famílias que tiveram a intervenção da justiça, e ainda,
seus papéis como contextos do desenvolvimento humano nesses dez anos .
Embora os dados, no rigor do quantitativo, sejam bastante claros, a
análise qualitativa salienta que a situação face à conjugalidade não apresenta a
mesma clareza, em bases das categorias tradicionais, por exemplo, numa das
famílias em que existe o casal vivendo juntos com filhos, com casamento realizado
no civil há mais de 30 anos, verifica-se que

em termos legais o estado civil de

ambos é casado, mas a esposa vive na mesma casa com outro companheiro há mais
de cinco anos, numa convivência

cujas circunstâncias coadunam-se com união

estável entre o homem e a mulher, conforme o Art 226 § 3º da Constituição da
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República Federativa do Brasil, 1988, ou outra ocorrência em que uma senhora
casada vive com um senhor há 12 anos, que não o esposo.
NÃO TIVE escola corrobora os dados do survey realizado por esta
pesquisadora, junto a processos forenses relativos à infância vitimizada ROQUE,
(2001) que declinam uma porcentagem onde a maioria das pessoas é analfabeta,
que nunca freqüentaram a escola, ou mesmo que terminaram a 4ª série, sendo que
níveis de escolaridade mais elevados não foram encontrados.
O trabalho infantil ocorreu em todas as famílias pesquisadas, com relatos
na vida de 100% dos avós; 85% dos genitores e 15% dos descendentes. O trabalho
infantil, realizado em idades abaixo dos dezoito anos, encontra-se bastante
relacionado com as baixas qualificações escolares, observando-se ao longo das
gerações um decréscimo de tal ocorrência, o que podemos relacionar com o advento
da Lei 8069 de 13/07/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, suas garantias à
infância, e a proteção constante no Art. 60, de tal dispositivo legal.
“Art 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis
anos) de idade, salvo na condição de aprendiz”.

Ou

mesmo

pela

obrigatoriedade

da

freqüência

escolar,

e

a

responsabilização da família no seu não-cumprimento, ou até o fato dessa mesma
assiduidade constituir-se padrão de elegibilidade para se perceberem benefícios
assistenciais, já discutidas dos quais a grande maioria vive.
As famílias de crianças e adolescentes, vítimas de violência, que tiveram
intervenção da justiça, no município de Jardinópolis-São Paulo, Brasil, parecem viver em
crise permanente, com múltiplos problemas que se renovam com as novas gerações,
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guardando e por vezes excedendo-se em suas especificidades, além do que os mais
jovens assumem papéis bastante idênticos aos vividos pelas gerações anteriores .
Na discussão feita por Bronfenbrenner (1993) sobre os papéis como
contextos do desenvolvimento humano,“Um papel é uma série de atividades e
relações esperadas de uma pessoa que ocupa uma determinada posição na
sociedade e de outros em relação à aquela pessoa , envolvendo uma integração” .
A posição das famílias no contexto, suas habitações bastante precárias
concentradas em cortiços em cujos reduzidos espaços moram muitas pessoas de
diferentes pertenciamentos, o volume de problemas que apresentam, envolvendo-se
amiúde em relações conflituosas, tanto no seu próprio âmbito, quanto junto a vizinhos e
outros como amigos de bar, e ainda ações criminosas perpassadas no universo do
tráfico de drogas, assaltos à mão armada, homicídios, latrocínios, atos infracionais
cometidos por adolescentes, estes apresentando tipos variados de infração, como furto,
roubo, roubo com seqüestro, latrocínio ou mesmo sua tentativa, costumes, tentativa de
homicídio, tráfico, porte de drogas, porte de armas, homicídio, entre outros de natureza
severa, estabelecendo-se uma dinâmica

bastante interessante com a justiça e sua

processualidade dentro do ambiente forense. Todo esse conjunto citado pode ser
analisado como situações do microssistema, com raízes no macrossistema de ordem
mais elevada e em suas estruturas institucionais e ideologia associadas .
Ainda sob os eixos pessoa - tempo, e os diferentes acontecimentos que
envolvem a pessoa em desenvolvimento, Ausloos, (1991) coloca que em famílias que
apresentam vários problemas com cronicidade, o ciclo de multiproblematicidade se renova
ao nível geracional, por um mecanismo que o autor denomina de hereditariedade
relacional, desenvolvida mediante dois eixos, no tempo e no espaço.
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Embora tenhamos interpretado essa gama de ocorrências familiares,
elegendo termos como multiproblematicidade e instabilidade para compor algumas
de suas muitas características, devemos salientar no entanto, que tais marcas não
parececem ser compartilhadas pelas famílias, uma vez que nas entrevistas
manifestaram-se a respeito como natural, mesmo verificadas no tempo ao longo das
gerações vivências bastante importantes de instabilidade, desespero, abandono,
violência, permeadas com circunstâncias de medo e necessidade de autoproteção,
essas colocadas por Benoit et al.(1988) como formas de distanciar e retirar coesão à
família, favorecendo a conservação de padrões relacionais disfuncionais. Os achados
nos permitem, dentro dos núcleos do sistema ecológico pessoa, processo, contexto e
tempo, afirmar estarmos diante de famílias cujas pessoas que as integram foram
perdendo recursos ao longo das gerações e, por isso, tornaram-se cada vez mais
vulneráveis, não conseguindo romper esta hereditariedade relacional .
Outro ponto em que devemos reter nossa lente de interpretação diz respeito
aos membros das famílias que tendo cometido algum crime estiveram por respeitável
decisão judicial presos por algum espaço de tempo, e ora de volta, mantêm a
convivência em família desenvolvendo vários tipos de relações, sendo que os dados das
entrevistas não respondem se houve a chamada socialização, e se as diferentes
emoções vividas no encarceramento tiveram algum impacto duradouro sobre o
comportamento de tais sujeitos, depois que eles voltam para casa, especialmente em
suas relações com membros da família, ou mesmo fora dela. Sem êxito em encontrar
respostas e mediante a análise da literatura que não contempla pesquisas sistemáticas a
respeito dessa importante questão desenvolvimental e encontrando apenas alguns
estudos feitos por Stanford no século passado, cujas evidências dos papéis sociais na
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indução de mudanças comportamentais, a questão mais central para a ecologia do
desenvolvimento humano não restou respondida, pois suas respostas podem pressupor
um modelo teórico que vai além de um único palco de acontecimentos, incluindo
transições e interações entre os ambientes. Os elementos de que dispomos
proporcionam evidências fortes do poder dos papéis sociais na indução de mudanças
comportamentais. Ter sido um presidiário e estar de volta à família traz uma informação
de ocorrência de transições de papel com esta pessoa, fornecendo dados de mudança
no ambiente e também na posição social desta pessoa, no nível do mesossistema.
As famílias em tela apresentam mobilidade geográfica interessante, e
constantes alterações dos locais de moradia, associadas à estratégia por melhoria de
vida, mas com pouco êxito, o que corrobora os achados de nosso estudo Roque
(2001). A análise das entrevistas mostra que a média das famílias já teve algum
momento de trabalho na área agrícola, seja no corte de cana em safras específicas,
ou mesmo nas entressafras, arrancando o que eles denominam de coronhão, sempre
com trajetórias instáveis, desprovidas de vínculo empregatício, com queixas de
problemas de saúde dificultando a inserção no trabalho, como mostra o trecho de
entrevista abaixo:
“Na infância eu trabalhei foi muito , agora perdi as força, num
tenho mais condição de trabalhá .O médico falou que eu tenho ursa,
por isso que meu istumagu dói tanto , é tambem pur causu da
bibida” (F9)

Panorama bastante amplo de problemas de saúde é constatado, sendo o
alcoolismo aquele que mais se destaca, aparecendo em membros de todas as famílias
tanto no homem, quanto na mulher, nas crianças e nos adolescentes. Foram verificadas
associação do álcool com situações de maus-tratos no contexto da família.
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Embora constatada tóxicodependência em membros de todas as gerações
destas famílias, encontramos nas gerações mais novas sua maior incidência, sendo
que na maioria das famílias, observa-se um ou mais filhos, tóxicodependente, esses
na faixa etária entre oito e dezessete anos. Tais achados associam-se à prática de
ato infracional, aqui considerado conforme o Art. 103 da Lei 8069/90-Estatuto da
Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990)
Art 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como
crime ou contravenção penal.

Verificamos que a maioria desses atos se dá por furto, porte de arma,
porte de entorpecente, assalto à mão armada, tentativa de latrocínio. Verificada tal
prática a autoridade competente pode aplicar várias medidas sócioeducativas sendo
que verificamos ser a maioria delas, liberdade assistida, conforme o disposto no Art.
118 do mesmo dispositivo legal em atenção à infância e juventude.
Art 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar
a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e
orientar o adolescente.

E ainda, internação em estabelecimento educacional, nos casos em tela
junto a FEBEM – Fundação do Bem-Estar do Menor.
Art 121 A internação constitui medida privativa da liberdade,
sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade, e respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Os casos de toxicodependência associam-se ainda a desaparecimentos
temporários, e roubos praticados por membros adultos, o que resulta em várias
prisões. Nas famílias, alguns membros já estiveram presos e outros estão presos
cumprindo penas de períodos variados, sendo que verificamos que nesses casos,
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semanalmente recebem visita na penitenciária, pelo menos de um membro da
família, que possuem cartão específico de identificação para tal. Também são feitas
visitas a aqueles membros adolescentes que estão custodiados na Febem.
Embora não seja objeto de nossa pesquisa, devemos mencionar que a
análise de Bronfenbrenner (1993), sobre contexto ecológico, faz uma proposição de
que diferentes tipos de ambientes dão origem a padrões distintos de papel,
atividades e relação para as pessoas que se tornam participantes nestes ambientes.
Esta

afirmação

não

significa

que

não

existe

nenhuma

continuidade

no

comportamento de um indivíduo de um ambiente para o próximo, mas apenas que
esta continuidade está acompanhada por diferenças sistemáticas. Esta proposição
impõe requerimentos a este pesquisador que poderiam ser motivação para outras
pesquisas numa próxima oportunidade, quais sejam do significado psicológico e
social da situação da privação de liberdade em meio fechado para tais sujeitos,
comparando comportamento do mesmo sujeito ou de sujeitos semelhantes em
diferentes ambientes, onde à luz das evidências, poder-se ia avaliar a extensão de
possíveis alterações comportamentais, de desenvolvimento, e do próprio ambiente.
A definição de ambiente proposta pelo autor da proposição, já citada,
abrange não só a localização imediata da pessoa sob estudo, como também aspectos
físicos dos arredores – objetos, equipamentos e outras características que podem
afetar o curso dos eventos.
A importância da percepção social de um ambiente foi reconhecida muito
cedo por sociólogos, que orientaram estudos de desenvolvimento humano em seu
contexto social, como por exemplo (MEAD, 1934).
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Também argumentos do próprio Bronfenbrenner (1974) retratam esta
importância, focando as questões de política pública como relevantes no contexto,
em suas interfaces com o meio ambiente imediato, e especialmente o meio ambiente
mais remoto, que afetam os processos e resultados desenvolvimentais .
O trabalho de Vendrúscolo (2004) que analisou políticas e prioridades
políticas, no município de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, lança luz sobre o tema em
achados que enfatizam a inicial e perversa constituição da política social brasileira, no
que concerne ao atendimento da infância e juventude. Encontra focalização e
seletividade da clientela em fase chamada de assistencialista/ou caritativa que, mesmo
com o aparecimento de novas fases, se conserva até a atualidade, sem apreciar
questões mais amplas do desenvolvimento humano e das necessidades específicas
infanto-juvenis. A partir do discurso e das práticas neoliberais, globalizantes e o Estado
Mínimo, as políticas com tal viés ressurgem com muita força enquanto forma específica
de resolução dos problemas da sociedade.
Para a autora, a política de Atendimento à Criança e ao Adolescente
estigmatiza e é estigmatizada, pois se molda como lugar de pobres para pobres, espaço
ideológico presente no imaginário das famílias de classe média e rica de nossa sociedade .
Ora, se as políticas em direção aos infantes engendram-se em tais
parâmetros, é possível que a interação funcional entre a ciência e a política
pública, tão decantada pela teoria dos sistemas ecológicos, que imagina uma
relação mais próxima, mais integrada e mais produtiva entre elas, esteja
padecendo de um padrão de atividades paralelas, funcionando independentes e
que não chegam a convergir.
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Mas há outras forças ambientais que governam o curso do desenvolvimento
humano. Em nossa pesquisa, foram citados vários problemas de saúde dentre eles os de
maior freqüência são pertubações ao nível da saúde mental como depressão, doenças do
aparelho digestivo, diabetes, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, doenças de
pele, problemas respiratórios. Parasitas como piolhos, carrapatos, insetos como baratas,
pulgas e ainda substantiva quantidade de ratos, estes parecem ter uma convivência
bastante próxima de todas as famílias pesquisadas, pois nos momentos em que estivemos
junto ao contexto familiar fomos surpreendidos por roedores que corriam de um lado para
outro da casa. Observa-se na fala abaixo.
Ih di piqueno era foda, eu tive o fogu selvage, fiquei cum trauma, é
porisso que minha peli esfarinha achu. Mas em casa era o bichu,
muita sujera. Eu num tinha ondi tomá banho, e aí criava bichu, tive
desde bichu do pé, piolho, sarna, e outros que peguei du cachorro .
Teve veis deu tirá os rato morto, depôs de por veneno, cum saco
cheio, a senhora já imaginou? E ainda tem muito rato puraqui, ta
vendo di veis em quando eles passá . (F9).

O leque de doenças citadas revela um NÃO TIVE saúde, que deve ser
colocado junto ao contexto retratado. Este movimento traz outras informações
bastante importantes das famílias, de que suas vidas caracterizam-se por crises
variadas que se intermeiam ao longo do ciclo de vida familiar, mediante elevada
vulnerabilidade , decorrente de vários fatores que vão desde o ambiente da casa, a
fatores como desemprego, miserabilidade, pressões do meio, como imposições do
traficante local, a casa que perde o telhado nas chuvas, ou que desaba, o membro
que é preso depois de executar um assalto. Todos esses se constituem em eventos
que implicam em modificações do ambiente e exigem súbitas alterações, no
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microssistema, que afetam entre outros a prestação de cuidados às crianças e
adolescentes. Conforme se nota pelo exemplo desta fala:
”João foi preso, fomos todos pra delegacia pra sabê o que tava
acontecendo então nós deixamu os mais novo durmindo, e eu num
sei como o conselhu tutelar veio aqui ,quando nós num tava e levô
as criança, quando chegamu de vorta, cadê eles num tava. Aí foi
aquele pano pra manga, vai dali, vai daqui, e num achava, tavam nu
abrigu (F1)

Ou mesmo a ocorrência de estupro em criança que já havia sido
vitimizada, por violência sexual, perpetrada pelo amásio de sua mãe, em função do
que se encontrava mediante decisão da justiça sob a guarda específica de outro
membro da família que não a mãe. O choque do acontecimento é manifestado com
lógicas específicas, na seguinte fala .
“Então nóis ficô com a Marianinha, desde aquela época, e pra
mim ela é minha filha, e a senhora vê o que foi acontecê ,essa
disgraça

deixô nóis assim nu sufoco, tão falandu que nós num

tomamu conta dela direito, mas isso não é verdade, nós tamu é nu
disisperu, por nóis e pur ela. Num deu pra pegá o bichu, eu cuas
minha própria mão, mas a polícia achô.”(F4) .
“E a senhora sabe que o bichu maldito depois de tê feito a
lambança ficou falando nas redondeza, nus bar, que tinha transadu
com uma putinha bem à toa, que tinha 15 anos, e um colega meu
falô que então era minha filha,

depois que pegaru ele. Eu falei

presse amigo, a minha filha só tem 11 anos, é criança, não sai de
casa, e esse bichu ainda vai se vê comigo, aliás vou contar pra
senhora, que aquele outro amigo lá da penitenciária, que tá puxando
um tempão, já sabe, e já contou pra outros lá dentro, já escreveru o
nome dele, tão só esperandu, e pelo que eu acho por conta de outro
da pesada que tá por lá e é meu amigo, acho que o bichu num vai
dura muito lá. Que pena vai morrer, quem sabe num fazem bola da
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cabeça dele, a gente só sente pela mulher e filhos dele, mas é a
vida, feiz tem que pagá “ (F4).

Nesse contexto comunicacional, as respostas são emocionais, revelando
elevada intolerância e incapacidade de negociação, desenvolvendo, além de relações
conflituosas, o de fazer justiça com as próprias mãos, em cujo escopo observa-se a
manutenção de diálogos bastante interessantes do contexto familiar, com o contexto
da penitenciária, denotando um acesso rápido e com planejamentos específicos,
sobressaindo comunicação confusa, com decisões que excluem os parâmetros legais.
De acordo com Alarcão (2000), a comunicação pode ser analisada em duas
vertentes :a instrumental afeta a troca de informação fatual que permite satisfazer
funções familiares comuns, e a afetiva, incidindo no modo pelo qual os familiares
partilham emoções. Nessas bases, em nossos achados, em termos instrumentais, o
estilo comunicacional que mais se evidenciou foi o do uso prevalecente de
mensagens com mais ressonância relacional do que da própria comunicação, o que
nos possibilita afirmar haver limitações de intercâmbio de informação entre os
membros da família, o que pode trazer dificuldades nas relações ali estabelecidas.
Também o nível afetivo entre tais componentes mostra-se pobre, observa-se que
vivem aquele momento específico, com ações rápidas e sem reflexão, evidenciandose, em alternados momentos, referências relacionais ora com elementos de crítica
comportamental e culpabilização, ora de muita qualidade.
Os membros destas famílias revelam falta de competência a nível de
inteligência emocional, principalmente no que concerne ao conhecimento de si, das
próprias emoções e de sua gestão, reconhecimento das emoções dos outros e gestão
dos relacionamentos .
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Padecem ainda de dificuldade de adaptação do sistema familiar, bastante
evidente diante das crises normativas, perante fatos inesperados e consubstanciados em
mudanças estruturais que se sobrepõem às necessidades do contexto como um todo,
mas especificamente do desenvolvimento das crianças também membros. Desta forma
espera-se que as crianças cresçam depressa, para assumirem tarefas de adultos.
“NÃO TIVE” infância aparece permeada por relatos de vivências inseridas
em relações sociais concretas situadas em cotidianos singulares com a especialidade
de ter sofrido uma intervenção de justiça. As falas traduzem experiências acerca das
vivências concretas da infância em nada convergente no entendimento de ser esta
uma etapa da vida, consagrada ao lúdico e às brincadeiras, isenta de preocupações e
obrigações, encaixada dentro de um modelo amoroso compreendido como uma fase
mágica vivida por uma criança inocente, tratada com carinho e proteção por sua
família. Suas falas fazem referência à precocidade nas relações com o mundo,
violação de direitos, sendo que precocemente eles se assumem enquanto adultos,
agregando elementos não tidos como próprios de crianças, como trabalhar e estar na
rua. O que Moreira & Vasconcelos (2003) colocam como elementos para dar validade
à desconstrução da imagem da infância descontextualizada, monolítica, sem rosto,
mas sim de infâncias inseridas e vivenciadas dentro das relações sociais concretas,
situadas em suas especialidades e cotidianos singulares.
Ademais dos achados, dentro da categoria “NÃO TIVE”, perpassados em
questões tiradas do universo da infância de tais pessoas, de cuja perspectiva pontua-se
foco em pontos como a fome, inserida num contexto familiar que apresenta
rendimentos baixos, a maioria deles oriunda de benefícios governamentais, ausência de
emprego, e quando é encontrado define-se dentro de instabilidade e precariedade. A
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saúde que revelou severo índice de alcoolismo e toxicodependência em sujeitos que
ocupam um contexto de habitação permeada pela ausência de infra-estruturas básicas,
moradias estas que não se encontram acabadas, necessitando-se de obras de cobertura
e mesmo de serem completadas, onde se dão relações familiares bastante conflituosas
além de violência doméstica e/ou maus-tratos infantis com freqüência absoluta,
bastante marcada pela ausência da figura do pai na casa, até porque encontramos
diferentes paternidades em irmãos da mesma família, tal papel de pai é secundário no
nível emocional, mas requerido a nível econômico, quando este não assume a
paternidade que é pleiteada na justiça. Esta figura de pai, muitas das vezes, bem jovem
envolveu-se em questões de justiça, em circunstâncias de vida permeadas por outros
filhos sem reconhecimento de paternidade, ausências, ora preso, ora em outro
município, o que torna a relação, com os filhos e com o grupo familiar, precária. Estas
relações estáveis por parte da mulher com vários pares impõem à mulher-mãe que crie
sozinha os filhos de vários pares, após várias relações instáveis, o fazendo com o apoio
da figura de sua própria mãe que acaba assumindo o papel além do de mãe de sua
filha, o de mãe de seus netos, o que permite à filha organizar a própria vida em torno
de atividades tidas como marginais, como por exemplo a prostituição, determinando que
esta avó idosa não dê conta dos cuidados da prole, até porque essas ocorrências não se
dão com uma única filha, acarretando negligência severa, necessitando-se da
intervenção da justiça, para garantir uma adequação à situação desses infantes .
Quanto à educação encontramos altos índices de analfabetismo e baixos
níveis educacionais, correlacionados em relações sociais em permanente embate e
práticas delituosas e criminosas bastante vigorosas formatando um microssistema
nestas famílias, cuja estrutura, funcionamento e organização apresentam relação
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crônica de dependência em relação a serviços assistenciais, presença constante de
figuras externas, como membros do conselho tutelar, programa saúde da família,
técnicos do judiciário e outros, o que pode ser determinante da fragilidade de limites
apresentada, esta bastante própria de um sistema onde figuras externas são fortes
junto ao contexto, o que Cancrini, Gregório & Nocerino (1997) identificaram como
característicos de famílias que apresentam uma série de problemas que afetam um
número indeterminado de membros, definidas como multiproblemáticas, cuja base de
reflexão não queremos adentrar, pois o termo problema é um dispositivo lingüístico,
podendo ou não ser utilizado para referir qualquer condição ou estado das coisas,
não sendo nossa intenção a utilização de tal tinta multicolor, até porque verificamos,
ao longo da realização das entrevistas, que muitas situações que para esta
pesquisadora consistiam em graves problemas, como por exemplo a falta de
banheiro, não o eram para estas famílias. Observamos ainda presença em dois ou
mais membros de comportamentos problemáticos estruturados, estáveis no tempo e
bastante graves, requerendo intervenção externa de múltipla elegibilidade, entre elas, de
justiça. Insuficiência grave, no microssistema, nas atividades funcionais e relacionais
necessárias à vida familiar e seu desenvolvimento. Verifica-se que a intervenção nestas
famílias seja por políticas públicas, seja pelos serviços de apoio centrados no poder
Executivo e mesmo em organizações não-governamentais orienta-se por atitudes
substitutivas e não pelo enriquecimento do processo familiar e sua autonomia.
Os dados ora apresentados que compõem o universo do NÃO TIVE, nas
famílias em tela no tempo infância, e que dialogam com o tempo presente e seu
contexto, possibilitam-nos algumas considerações acerca das forças que afetam os
processos de socialização e desenvolvimento no nível deste microssistema apresentado.
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Tendo como base os conceitos empregados que delineiam a estrutura e
operação, que formam os blocos construtores básicos dos elementos familiares do
ambiente: atividades molares, papéis e estruturas interpessoais na forma de díades e
sistemas, que variam no grau de reciprocidade, equilíbrio de poder e relações
afetivas, ocorrendo todas em um ambiente, a hipótese de que a natureza e a
complexidade das estruturas interpessoais que estão disponíveis para a criança e das
quais ela participa podem afetar seu desenvolvimento parece-nos clara e sublinha o
que Bronfenbrenner (1993) tratou como importância do envolvimento da criança, em
atividades progressivamente mais complexas, conjuntas e recíprocas no contexto de
uma díade primária. Para o autor, a capacidade dos ambientes de grupo para que a
criança pequena intensifique o desenvolvimento da competência intelectual e
educacional depende da extensão em que seus cuidadores, na infância, propiciem
interações, tenham comportamentos que estimulem, apóiem e encorajem atividades
orientadas para a tarefa por parte da criança .
NÃO TIVE cuidados, na infância, traz uma apresentação de adultos que
não perguntam, nem questionam, não elogiam, não consolam, não são cooperativos,
não trabalham idéias novas, não dão opiniões e possuem competência intelectual
bastante limitada, encorajada em expressões de individualismo e exacerbada
agressividade, onde a importância do aprender não existe. De forma que não
podemos subestimar o poder dos ambientes de influenciar o desenvolvimento das
pessoas, sendo que os princípios ecológicos que emergem da teoria que nos sustenta
neste trabalho referendam que as experiências infanto-juvenis podem ter impacto
bastante significativo no modo de ser do adulto que se mostra com ações marcadas
por desorganização, não existindo exercício nem distribuição do poder, e a disciplina
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apresentada se alterna entre a permissividade e a autoridade rígida, sem
conseguirem ser assertivos em nenhum momento, as emoções mostram-se tão
intensas

quanto

desordenadas,

experienciadas

por

atitudes

descontroladas,

permeadas em brigas e zangas que convergem para um comportamento violento.
Esses sujeitos convivem em família num ambiente que se mostra, quanto
a espaço despido de valor relacional, de privacidade e intimidade. Dormem todos
juntos, embora não compartilhem horários nem rotinas regulares. As portas da casa,
quando existem estão sempre abertas, entra-se e sai-se a qualquer hora e em
qualquer situação, imperando a negligência e a violência .
A negligência esteve bastante presente na caracterização dessas famílias
mediante os mapas censitários em nosso trabalho (ROQUE, 2001),observados
quanto ao atendimento de suas crianças e adolescentes, em cuidados básicos com a
saúde não serem propiciados (negligência médica e ou dentária), a não-providência
do substrato necessário para sua freqüência à escola, sobrevivência em condições
higiênicas precárias; não dispõe de roupas adequadas, não recebe alimentação
compatível; é deixada só, sujeita a toda sorte de riscos. As explicações, em torno dos
motivos pelos quais uma criança enfrenta as situações aqui descritas, variam desde o
plano individual até o social, fazendo uma correlação mais estreita com a pobreza,
demandando recursos na área social para ser minimizada e também levantando a
polêmica questão da distribuição de renda nas sociedades capitalistas .
Pesquisas iniciadas na década de 1980 por Helfer, (1984) já indicavam
que crianças negligenciadas revelam na idade adulta, do ponto de vista clínico um
processo de crescimento e de desenvolvimento atrasados. A distribuição das vítimas
de negligência, segundo negligência física em Jardinópolis – SP de 1995 1999
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(ROQUE, 2001) p.117, ilustra com índices bastante substantivos o contexto de vida de
tais famílias num passado bastante recente, fazendo permissão que caracterizemos tais
famílias com membros apresentando desenvolvimento atrasado, o que resvala na
competência na execução de tarefas, seja pelo nível de desenvolvimento porque não
sabem fazer melhor, ou mesmo numa correlação possível, porque os seus modelos de
referência familiar foram também assim .
A família é uma entidade ativa frente ao ambiente que a circunda,
representando-o para si e reagindo a ele ativamente (TOZO, 2002).
A autora coloca que, independentemente de diferentes estilos que as
famílias utilizam frente ao ambiente, algumas de forma mais extremas e outras mais
brandas, qualquer percepção do ambiente social como mais perigoso pode
desagregar os vínculos familiares, levando a um estilo de funcionamento mais
centrípeto, defensivamente voltado sobre si mesmo.
Já numa visão do mundo social como um lugar em que se demonstra a
própria independência, a família tende a reagir de um modo centrífugo, projetada no
ambiente como numa luta competitiva em que cada membro age isoladamente.
Estes diferentes funcionamentos da família devem ser relacionados à
situação concreta da família e ao seu estágio evolutivo, por exemplo, com bebês ela
tende a funcionar de modo mais coeso do que com filhos adolescentes, quando os
limites são mais flexíveis. A autora ressalta que quanto mais a família tem a
capacidade de passar de um estilo a outro conforme a situação, mais sadia ela se
mostra, pois adotar rigidamente uma maneira de agir limita a possibilidade de
adaptação frente ao ambiente .
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As famílias do estudo em tela são formadas por “Pessoas” compreendidas
em suas características biológicas, físicas, psicológicas, em interação com o
ambiente. Os dados que emergiram de suas falas trazem pesos específicos e
correlações pertinentes aos modos de vida e aspectos ambientais na formação dessa
pessoa, que mediante a robusta resiliência apresentada reclama por definições de
políticas públicas em sua direção.
A perspectiva ecológica de Urie Bronfenbrenner (1996) posta-se como uma
abordagem que, ademais de auxiliar na compreensão dos efeitos do ecossistema no
indivíduo, oferece subsídios de forma a qualificar as desigualdades sociais que consistem
em desigualdades de oportunidades de desenvolvimento humano. Tal perspectiva
define a existência de uma série de inter-relações entre dois ou mais ambientes em que
a pessoa em desenvolvimento se torna participante ativa, em tipos de interconexão
possíveis, que o autor chama de mesossistema.
No nosso estudo, observa-se que as crianças e adolescentes são bastante
agressivas, dado que se superpõe a um aprendizado pouco eficiente, pois
observamos que muitas crianças, já tendo cursado quatro ou cinco anos de ensino
fundamental, não sabiam ler nem escrever. Na escola, apresentam comportamento
agressivo e destrutivo. Embora esses dados possam representar um perfil prematuro
a respeito de um fenômeno social complexo, como as questões que envolvem
violência, olhando pelo modelo teórico que nos sustenta, seqüelas desenvolvimentais
destrutivas são um fenômeno de mesossistema e refletem um colapso das
interconexões entre os vários segmentos da vida da criança, família, escola, vizinhos,
necessitando-se esclarecer sua natureza, conseqüências e potencial. Não encontramos,
na literatura, estudos com este triplo requerimento.
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Observa-se que os NÃO TIVE apresentam uma infância, onde a negação é
elemento constitutivo de uma malha complexa de interações, perversamente
engendradas à luz de diferentes negativas, que se postam na atualidade com faces,
onde o interior familiar descreve características estruturais e funcionais focadas na
instabilidade, desorganização, passividade associada ao não-compromisso com a
mudança, cujo desenho delineia laços de dependência com serviços sociais de acesso
a bens e subsídios governamentais. Estes mostram-se inconsistentes e limitados, não
promovendo a melhoria das condições de vida encontradas. Podemos exemplificar
com o modelo do Bolsa Família, cujo sistema de funcionamento não contempla
medidas adequadas à singularidade destas famílias. Considerando ainda outro fator
bastante importante nesta discussão, qual seja, como o município de Jardinópolis-SP,
onde residem tais famílias, possui um número de habitantes da ordem de 20.000, os
poucos sistemas de apoio intervêm numa perspectiva deficitária, buscando suprir as
possíveis deficiências das famílias, num modelo multiassistencial que fragmenta a
intervenção, centrando-a nas pessoas e nos problemas que apresentam, em
atuações não providas de resolubilidade e que não valorizam em momento algum as
potencialidades das famílias enquanto um sistema de participantes ativos, tratandoos como subservientes cadastrados para recebimento de beneficio, esse proceder
também afeta a família no seu modo de relação com o exossistema.
Define-se este como um ou mais ambientes que não envolvem a pessoa em
desenvolvimento como um participante ativo, onde ocorrem eventos que afetam ou são
afetados por aquilo que acontece naquele ambiente Bronfenbrenner (1996) coloca que:
Para demonstrar a operação do exossistema como um contexto que
influencia

o

desenvolvimento

é

necessário

estabelecer

uma
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seqüência causal envolvendo pelo menos duas etapas: a primeira
conectando eventos no ambiente externo aos processos que estão
ocorrendo no microssistema da pessoa em desenvolvimento, e a
segunda ligando os processos do microssistema às mudanças
desenvolvimentais numa pessoa dentro daquele ambiente. p 182.

Nossos dados convergem para o fato de que a socialização dentro da família
sofre inúmeras influências externas, entre elas a do diálogo com os serviços de
intervenção social, sejam eles provisionais, de saúde, escolar, conselho tutelar, e até
mesmo da justiça da infância e juventude., criando uma cultura que transfere as
funções da família para os serviços sociais, o que (COLAPINTO,1995) refere-se como
diluição do processo familiar nos sistemas sociais .
Outras evidências concernentes aos padrões de comportamento presentes
na família trouxeram dados que ressaltam a influência da mídia e, principalmente a
televisão, exercem sobre os membros da família, sejam crianças ou adultos, até
mesmo em casas desprovidas de aparelho televisivo, em cujos casos, o vizinho é
procurado na busca por assistir à televisão.
Solicitado que fotografassem a sua família, com câmara descartável de 27
poses, em uma das famílias, a criança apresentou 15 (quinze) poses, com resultados
como os da foto abaixo.
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FOTO Nº 3

Pesquisadores como Strasburger (1999), Feilitzen e Carlsson (2002) e
Gomide et al. (2003) tiveram como objeto de estudo em suas pesquisas a influência
da televisão sobre a formação da personalidade das crianças e mesmo dos adultos,
cujos dados denotam influência negativa deste veículo de comunicação e informação
sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes. O que dizer do dado acima
colocado em que a família é colocada pela criança como sendo a televisão?
Pode-se afirmar que a mídia, por sua presença maciça na vida cotidiana
das pessoas, além de veicular modos de vida, atua de forma decisiva no processo de
construção de identidades. Para Gomide (2000), a maior influência da televisão no
comportamento humano ocorre de forma sutil, indireta e cumulativa.
Com o desenho desses resultados colocados fica claro que o NÃO TIVE
significa várias coisas perpassadas em focos específicos como alimento, carinho,
atenção. Em contrapartida essas mesmas pessoas presenciaram, foram partícipes ou
sofreram outros momentos e envolvimentos do “tive” engendrados no “não tive” que
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uma pesquisa dentro da perspectiva ecológica encontra limitações metodológicas
como a dificuldade em captar e analisar simultaneamente todos os aspectos
ambientais que independentemente afetam o comportamento humano, bem como
em verificar simultaneamente a bidirecionalidade da relação pessoa-ambiente.
Os resultados sugerem que o contexto ecológico dotado de poucos
recursos econômicos e educacionais é um importante fator na etiologia da violência
na família, o que corrobora estudo de Garbarino sobre correlações ecológicas em
crianças abusadas e o impacto do estresse socioeconômico em mães; e que
igualmente baseou-se em Gil (1978) e Bronfembrenner (1976), podendo ou não
apresentar tipos de atitude/comportamento violento.

5.2.2. Não ajuda e Não vira nada
Em trabalho anterior, (ROQUE, 2001), ademais da caracterização da
violência, examinamos sistematicamente a percepção dos operadores do direito e
sua relação com os diálogos estabelecidos pelas famílias em situação de justiça,
desvendando, entre outros do universo jurídico, a existência de redes sociais
parentais e a interação social dentro da família, com força para influenciar e criar
vínculos apoiadores com ambientes externos e o viver em família .
Num universo tão complexo, envolvidos, o ambiente imediato - microssistema,
a comunidade como um todo, o mesossistema e a sociedade -exossistema e ainda sem
mesmo fazer diálogo mais apurado com o macrossistema, entender como a família
percebe a intervenção da justiça, perante os acontecimentos de violência pelos quais
passou, compreende analisar a segunda categoria empírica resultante das entrevistas
formuladas “NÃO AJUDA E NÃO VIRA NADA”.
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Devemos por primeiro colocar esta categoria à luz das considerações
oriundas de nossa pesquisa anterior, que na temática o que se faz frente à violência,
a análise dos dados, nos trouxe pontos relevantes para debater os estranguladores
das possibilidades do “FAZER” pelo judiciário, nas questões de violência familiar que
chegam a tal esfera de atuação, com relação aos procedimentos de ação judiciária
que se estabelecem no interior do Fórum, especificamente quanto a:Processosquantidade, tramitação e tempo; Funcionários; Criança como Prioridade; Violência
Institucional; Falta de Instituições de Apoio.
Processos: quantidade, tramitação e tempo
Evidencia-se, através da análise das falas, a coexistência de dois tipos de
mensuração temporária, a cronológica, da qual todos manifestam ter consciência de
sua lentidão, e a processual que denota uma visão fragmentada de tramitação do
processo como um todo, explicitando a contradição em relação às determinações do
Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 198 .
Assim, embora a atuação do Sistema Judiciário, aliado ao Ministério
Público, possa ser considerada uma das mais evoluídas na realidade brasileira, no
que diz respeito a priorizar a função promocional dos direitos dos cidadãos, ao
reproduzirem internamente as relações de poder e os valores da própria sociedade,
acabam gerando, através de seus mecanismos burocráticos, um tipo de violência
contra esses sujeitos que deveriam ter atenção especial, o que é perfeitamente
captado pelas famílias que tiveram intervenção da justiça, observe-se esta fala .
A justiça agiu em cima da mintira das duas, minha mãe e minha
irmã, portanto não houve justiça, pelo contrário injustiça, issu sim,
pois o Dom foi indiciado mediante o Boletim de Ocorrência, qui as
duas fizeru, inventandu que ele, molestava a Tat .Justiça é papel, tá
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no papel qui aconteceu, aconteceu, mas as vezes não aconteceu,
então nesse caso da Tat, a justiça quase me prendeu dentro do
fóru, o juíz falou um monte prá mim, eu que num tenho nada com
isso. Me tiraru a filha, e agora? Qual justiça que vai me explicá o
fato da menina ter sido agora sim, estuprada? A justiça acho que age
quando quer e demora prá ela querê e só agi depois que alguém
põe no papel, penso que a justiça é de papel, ela num sabi que
atrás du papel tem gente real, diferente do papel, então ela erra,
como errou nesse caso da minha filha Tat, que parece que nem
gosta de mim, mas ela gosta, a justiça num ajuda e num vira nada,
tô prá dizê que atrapalha. (F8)

Ou mesmo esta outra fala,
“Até o causu da minha irmã a Tonha, aquela que tem pobrema di
cabeça, como Deus num castiga, dá exemplo, agora ela tá pagando,
purque a justiça tirô os filhu dela tambem, como tiraru us meus
naquela época, mas agora tá tudo bom, bem né, purque o pai do
Celsinho tá dandu cinquenta reais di veis em quandu, mas tá bom,
antes pingá du que secá, purque se eu levu ele nu fóru, num vira
nada. Lá eles começa falá na língua deles, a genti num entendi nada,
e acaba que fica pior, assina aqui, a gente assina e as veis tá
assinando a própria sorte, das veis pode até prende el , mas num
adianta prendê, o fóru num ajuda e tudo qui vai prá lá num vira nada
então ... eu tô aceitandu o que ele me paga, num é prá mim é prá
criança (F5).

A respeito do segmento “eles começa a falá lá na língua deles, a gente
num entendi nada” Dallari (1996) comenta, expressando-se que em relação aos
juízes esse processo de distanciamento do comum do povo é bem evidente. Ele está
presente na linguagem rebuscada e no tratamento cerimonioso, falsamente
respeitoso, previsto na própria legislação e que tem o efeito real de criar mais temor
do que respeito. Quem presenciar o interrogatório de uma pessoa simples numa

Resultados

153

audiência judicial vai verificar que o juiz e o depoente usam o mesmo idioma, mas
não falam a mesma língua. O depoente, muitas vezes, tem dificuldade para
responder às perguntas do juiz, em grande parte porque não consegue entender o
que lhe está sendo perguntado e, por vergonha ou temor, não revela essa
dificuldade. Arremata o autor que a primeira instância é a mais próxima do povo, a
mais reclamada e, por isso mesmo aquela cujas deficiências mais influem para que o
povo desacredite do Judiciário.
Observe-se a fala abaixo.
Eu quero distância do fóru, cansei de sê chamada lá, e num virô
nada, onde a justiça põe a mão parece que num termina nunca.
pergunta ,pergunta, mas num fais nada. A justiça tem muitas falha,
obriga a vítima a tudo, é entrevista daqui, é entrevista dalí, é faz
assim, é faz assado, mas o que agridi, esse não, prá esse tem que tê
prova, tem que tê hora pra sê chamado, agora prá vítima é Conselho
Tutelar, que num sabe nem onde tem o nariz, é fórum prá cá, é
fórum prá lá, é juiz, é promotor, é faz assim é faz assado, é
psicólogo, é assistente social, é na escola, pode issu pode aquilo,
num pode nada e até agora num resolveu nada dus papel da nossa
fia, nóis tivemo qui pegá advogadu prá defende nóis, i lá na OB. (F3)

Os dados coletados em nossa investigação mostram que as famílias
possuem um entendimento bastante pontual da intervenção judicial, de que esta não
apresenta resolubilidade, expressa no NÃO AJUDA E NÃO VIRA NADA
O Poder Judiciário tem papel fundamental para a diminuição das
desigualdades sociais e para a consolidação da cidadania no Brasil, pois atua como um
importante órgão de política pública ao efetuar a prestação jurisdicional, podendo atenuar
as diferenças que dividem os homens. Diferenças estas que o grande filósofo Norberto
Bobbio, (1995), ao discutir cidadania, coloca como oriundas de algumas fontes.
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“Atualmente as sociedades devem buscar a igualdade entre os seus membros,
vez que nunca as três principais fontes da desigualdade (classe, raça e sexo)
foram postas em discussão, de modo que urge uma efetiva prioridade para a
efetiva realização dos direitos e necessidades fundamentais do homem”
(BOBBIO, p.116-128).

Exemplificando

com

a

assistência

jurídica,

uma

vez

que

nosso

entrevistado, ora colocado, referenciou a Ordem dos Advogados como forma de
acesso à justiça, devemos ressaltar que embora este tipo de assistência se constitua
como de importância fundamental, para diferentes pessoas e famílias, apresenta um
recorte específico que queremos comentar, pois a inclusão nesses serviços é feita
mediante triagem, pelo viés do socioeconômico insuficiente, obedecendo a critérios de
elegibilidade, como faixa salarial até dois ou três salários mínimos, ausência de bens,
entre outros. Com fundamentos nas prerrogativas constitucionais e legais, requerendo
os benefícios da gratuidade por não poder arcar com as custas do processo sem
prejuízo do sustento próprio e de seus dependentes .
Tais prerrogativas estão expressas Art. 5º, Incisos XXXIV a XXXVI da
Constituição Federal Brasileira, Arts.1º e 2º da Lei nº1060 de 05 de fevereiro de 1950; e
na forma determinada nos Arts. 1º e 2º da Lei nº7115, de 29 de agosto de 1983 .
Mediante tais dispositivos pode o autor de uma ação declarar-se pobre no
sentido legal da palavra e não poder arcar com as custas de um processo sem
prejuízo do sustento próprio e de seus dependentes, razão pela qual, requerer os
benefícios da gratuidade, sem o que, não poderia pleitear seus direitos.
Percebemos que as famílias do nosso estudo que apresentam um rol
bastante significativo de múltiplas exclusões, com condições sociais bastante
específicas, ao endereçarem pedido de assistência gratuita, deixam-se encaixar num
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padrão de carência, para fazer juz ao atendimento e assim não vêem contemplada,
priorizada, nem reconhecida sua efetiva cidadania, pois tal modelo de atenção, se
posta não no direito e sim na carência apresentada. Autores que já refletiram sobre a
questão (VERDÈS–LEROUX1986); (CHUARI, S. H. 2003) salientam que, de forma
geral, os segmentos da população que se utilizam da assistência jurídica gratuita são
inferiorizados e não aparecem como sujeitos de direitos, sendo comumente
denominados por expressões tais como necessitados, parte, hipossuficientes.
Portanto, percebe-se que também aí o grau de resolubilidade posta-se com
deficiências, observando-se que além desta, o próprio judiciário parece não ter
solucionado a correlação entre justiça social e igualdade jurídica .
O diálogo com os dados que emergiram da percepção dos operadores do
direito em nossa pesquisa anterior consegue enfatizar que as colocações ora feitas
pelas famílias direcionam para a pouca efetividade da justiça, não apenas no
enxergar daquele que passou por sua intervenção, mas igualmente mediante a fala
de seus operadores, sejam eles juízes, promotores de justiça e demais serventuários,
podendo-se verificar que nos processos, relativamente à quantidade, tramitação e
tempo há problemas concernentes à quantidade de ocorrências até o tempo de
tramitação e que podem ser evidenciados nos relatos de que há um volume muito
grande de processos, demora na tramitação, entre outros que constatam que o
envolvimento do operador de direito com o processo é apenas no sentido de realizar
uma atividade que deve ser burocrática e legalmente cumprida dentro dos rigores da
lei, cada um cumprindo o que lhe compete, ficando o próximo passo (e
responsabilidade) para aquele subseqüente colocado na hierarquia judiciária.

Resultados

156

Os operadores do direito da Comarca em estudo não demonstraram uma
visão mais ampla da questão infância que sofre violência dentro de um contexto
estrutural de sociedade, como os aspectos psicossociais, éticos, morais, etc. Apesar
de apontarem a multifatoriedade, registram que esses estão relacionados à uma
determinada classe social.
Ainda o próprio procedimento de organização interna do fórum acaba por
dificultar a resolução do caso. O trâmite processual, com efeito, está intimamente
atrelado à morosidade da justiça, à medida que existe a utilização inadequada e
pouco eficiente do processo, em todos os ramos do direito, conforme demonstramos
de forma exaustiva em nossa pesquisa anterior.
Constatamos mediante observação que outros fatores, no âmbito da
justiça, colaboram nesse espectro de não-resolubilidade, encontrando ineficiência,
ineficácia e pouca efetividade.
A crise do Poder Judiciário na sociedade moderna brasileira não é uma
crise autônoma e com características exclusivas da sua própria cultura e estrutura.
Ela traduz a crise de expansão e do crescimento dessa mesma sociedade, bem como
a desestabilização dos poderes entre si, decorrente da expansão da ação do Estado,
especificamente do Poder Executivo, nas esferas econômicas tradicionalmente reservadas
à iniciativa privada e à atuação dos monopólios e grupos econômicos organizados .
Observando-se o Movimento Judiciário, nestes últimos onze anos,
percebe-se um nítido aumento no número de processos relativos ao juízo da Infância
e Juventude. Contudo apesar desta significativa alteração, não vislumbramos na
Comarca em questão aumento do número de funcionários para atender ao segmento
infância que é considerado, pela Constituição Brasileira e pela Lei 8069/90,
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prioridade absoluta, o que coloca tais dispositivos legais como dos mais avançados a
nível mundial, contudo só o teor da lei não traz tal garantia, observando-se que a
criança não está sendo priorizada.
Existe, a olho nu, um evidente descompasso entre o Poder Judiciário e as
necessidades e exigências da sociedade contemporânea, interessando-nos pontuar tal
desnível no que concerne a infância e seu desenvolvimento que, mediante a teoria dos
sistemas ecológicos, deve estar sofrendo cortes na seqüência desenvolvimental.
A partir da definição de exossistema, entendido como um ou mais
ambientes que não envolvem a pessoa em desenvolvimento como um participante
ativo, onde ocorrem eventos que afetam ou são afetados por aquilo que acontece
naquele ambiente, o desenvolvimento suscita uma operação deste exossistema, feita
como um contexto que influencia uma seqüência causal envolvendo pelo menos duas
etapas: a primeira conectando eventos no ambiente externo aos processos que estão
ocorrendo no microssistema da pessoa em desenvolvimento, e a segunda ligando os
processos do microssistema às mudanças desenvolvimentais numa pessoa dentro
daquele ambiente. O efeito desenvolvimental das influências ambientais, fora do
ambiente imediato contendo a criança, pode trazer impacto das forças externas
sobre os processos, ocorrendo dentro do ambiente.
Assim, o nosso estudo verifica que existe no trato que o judiciário
dispensa às pessoas em situação de justiça, em casos pertinentes à infância e
juventude, um trâmite processual que está intimamente atrelado à morosidade da
justiça, o que não condiz com a urgência infantil e seu desenvolvimento. Nos casos
das famílias que estamos analisando, padrões diferenciais dentro do contexto familiar
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também são encontrados, onde classe social e socialização caracterizam influências
do exossistema sobre o desenvolvimento de todos os membros da família.
As famílias de nosso estudo possuem classe social pertencente ao popular,
com definido status socioeconômico e apresentam, ademais do tratamento igualitário
obtido na justiça, consistentes similaridades tanto nas práticas de socialização quanto
nas medidas de resultado desenvolvimental para suas crianças. A análise enfatiza a
existência de outras variáveis associadas não só ao status socioeconômico ou
definidoras deste status, tais como renda, instrução, ocupação, tamanho familiar
entre outros, bem como, evidências persuasivas de causação, demonstrando que os
padrões de educação dos filhos e as medidas de resultado desenvolvimental estão
correlacionados dentro da classe. Importa salientarmos que, embora a questão da
classe social tinha sido tratada como uma variável linear, neste estudo é analisada
em termos de sistemas como um contexto ecológico, sendo que examinamos os
ambientes

que

estão

implicados

nas

definições

operacionais

do

status

socioeconômico, papéis, atividades e relações em que as pessoas entrando nesses
ambientes necessariamente se envolvem. Considerado a situação de justiça e o
ambiente forense, contexto de tal envolvimento, requer de nossa parte uma
pergunta, que os dados não permitem responder, sobre quais seriam os efeitos desta
experiência diferencial sobre o desenvolvimento das pessoas?
A literatura não traz pesquisas que reconheçam a importância científica desta
pergunta, sendo que encontramos apenas citação do próprio autor que nos sustenta
teoricamente que Kohn (1969) explorou sistematicamente as exigências de papel da
profissão e seu impacto sobre o desenvolvimento da pessoa, não só no trabalho como
também em outros ambientes maiores da vida – o do lar e da família, examinando
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efeitos nos pais, não nos filhos. O autor sem empregar explicitamente um modelo
ecológico, começa com o que é claramente um fenômeno de macrossistema, a
estrutura de classe da sociedade, e depois traça suas manifestações num nível de
microssistema em ambientes específicos da vida, e descobriu que a principal diferença
no sistema de valores associados à posição de classe social centra-se na questão da
autodireção versus conformidade à autoridade externa, quer em relação aos valores
parentais, seus autoconceitos e orientação em relação à sociedade.
Outro aspecto apontado pelos depoentes foi o tempo gasto na tramitação
do processo, evidenciando mais um fator dificultador, como pode ser observado na
fala abaixo .
Eu já perdi di vista u tempo que eu tô mexendo cua justiça, i num vira.
Faz aquela imagi mais num resorve.
Agora eu sei purque minha mãe falô que a Joana entrou com ação prá
tê a filha de vorta, a senhora acha que eu vô permiti a minha filha i
morá com aquele marido da Joana? A justiça faz umas coisa estranha, a
senhora sabe que até hoje depois de mais de ano du acontecido, eu só
tenho a guarda temporária da menina, pode? Até o momento nóis não
tem, a guarda dela, pois acabou o prazo, e mesmo eu tendo entrado
com pedido de guarda definitiva, minto tutela, já faz tempo e num mi
déru, e chama prá cá e chama prá lá, resorve que é bom nada
.Descurpa, eu num tô falando da senhora do seu trabalho, nem do juíz,
é que num resorve e precisava resorvê, é cumpricadu, num sei o que é
a justiça cuessa demora toda. (F4)

O mesmo aspecto evidenciou-se como dificultador da justiça pelos
próprios operadores do direito na pesquisa sobre a percepção de seus operadores
(Roque, 2001), isto observa-se na fala do promotor de justiça.
Estabelecer-se com precisão o tempo cronológico entre um fato e outro
é práticamente impossível, pois cada fato é particular , levando-se em
conta gravidade e outros fatores, porem na minha opinião qualquer que
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seja o tempo usado, é tempo demais (...) Os casos variam e o tempo
também varia, pode gastar meses até anos (P)

O artigo 198 do ECA afirma que deveria ser dada prioridade às questões que
envolvem crianças e adolescentes, com a finalidade de agilizar procedimentos. No
entanto tal norma não tem nenhuma sanção administrativa, prevalecendo os demais
entraves administrativos e os mesmos problemas de infra-estrutura cartorial anteriores
ao ECA, os quais acarretam a morosidade da justiça .
Observa-se um número restrito de funcionários para uma demanda
grande de processo em que o trâmite processual ressalta a fragmentação de atos em
diferentes níveis burocráticos.
Verifica-se que o trâmite processual requisita um número elevado de
funcionários, tanto interno, quanto externo à comarca, deixando-se de priorizar as
crianças-vítimas.
Na nossa observação, constatamos que tal fragmentação é pontual, rígida,
parecendo-nos que os procedimentos do cartório são mais importantes que a
criança- vítima, e sua família.
A organização dos serviços jurídicos na Comarca de Jardinópolis SP, entre
1995 a 1999, já apontava deficiências concernentes ao número de funcionários e ao
volume de trabalho, como para o atendimento do trâmite dos processos, plenamente
evidenciados por nossa pesquisa naquela oportunidade e que na atualidade
mostram-se mais acentuadas, uma vez que o número de processos comparados aos
da pesquisa anterior aumentou em aproximados 30%, conforme dados do
Movimento Judiciário da Comarca nos últimos cinco anos. Não houve aumento no
número de funcionários.
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A partir dos dados recolhidos neste estudo, mesmo não sendo o escopo de
nossa análise aprofundar acerca do trabalho dos profissionais da justiça entre eles os
que compõem o serviço social e a psicologia no judiciário, mostra-se evidente o
pouco recurso que o assistente social da comarca em tela tem acesso dentro da
instituição, que também não faz investimentos quanto à qualidade do trabalho de tal
profissional. Falta espaço apropriado para o atendimento das famílias, cujos
membros passam por situação de entrevistas, além de observarmos ausência de
equipamentos, materiais, mobiliários, entre outros que servem de confirmação não
só para a fala das famílias de que a justiça “NÃO AJUDA E NÃO VIRA NADA”, mas na
caracterização do pouco reconhecimento desse labor pela instituição judiciária na
qual está inserido, instituição que dá mostras em muitos aspectos de não ter
avançado com as mudanças sociais e tecnológicas do presente, não demonstrando
qualidade na sua aplicação, sobretudo junto a crianças, adolescentes e famílias.
Estudo sobre a realidade de trabalho de Assistentes Sociais e Psicólogos no
Judiciário Paulista, na cena contemporânea, Fávero et al. (2005) fazem achados
bastante interessantes que corroboram a percepção das famílias quanto à atuação da
justiça, e ainda estabelece na seqüência de suas reflexões que ademais da comunicação
do profissional Assistente Social com o universo forense se dar mediante relatório, laudo
ou parecer, com a denominação de Estudo Social, suas ações, condições e relações de
trabalho na esfera forense apresentam expressivas ausências que contextualizam
diferentes segmentos dentro da esfera forense como ambiente, organização de
trabalho, entre outros enquadres disciplinares e interdisciplinares, perpassados na
ausência de investimentos na qualidade do trabalho que realizam no Judiciário Paulista,
o que para os autores provavelmente é explicado, por um lado, pelo que parece ser
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uma falta de empenho da instituição, em lidar com ações que envolvem mais
diretamente

as

expressões

da

questão

social

e

das

questões

emocionais,

freqüentemente presentes no dia-a-dia do trabalho com crianças, adolescentes e
famílias, bem como junto aos próprios servidores. Por outro lado, pelo que aparenta ser
ausência de uma visão mais ampla, nos âmbitos administrativo e político, que
acompanhe as velozes transformações da sociedade contemporaneamente.
Essa realidade de trabalho dos assistentes sociais e psicólogos muito
provavelmente não se descola da realidade mais geral do sistema judiciário que
necessita investir urgentemente em uma reforma que implique, como aponta
RENAULT (FSP, 2003), a modernização de sua gestão, com a incorporação de novas
tecnologias de informação, padronização de procedimentos racionais, simplificação de
sistemas operacionais, capacitação de pessoal e desburocratização.
NÃO AJUDA E NÃO VIRA NADA, é uma fala que reflete a
percepção das famílias acerca da intervenção da justiça em suas
vidas, expressando um Poder Judiciário que denota uma cultura
com pouca capacidade de entender a sociedade e seus conflitos,
alem de estar fechado para discussão interna ou externamente de
sua

possível

comungam

e

democratização,
igualmente

enquanto

introjetam

ramo

desse

do

Estado,

ideário,

seus

operadores, conforme apontado em nossa pesquisa anterior
(ROQUE, 2001).
(...) A justiça você sabe, a gente trabalha aqui dentro e sabe,
tenho dó dos coitados, alem do que a gente tem que cumprir as
normas rigidamente (Escrevente 2).

Criança como prioridade absoluta
A estrutura deste serviço não foi organizada para priorizar as questões
envolvendo crianças e adolescentes. Assim, percebe-se dicotomia existente entre a
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prioridade imediata e a absoluta assegurada legalmente pelo ECA e a realidade
cotidiana da Instituição.
Portanto, NÃO AJUDA E NÃO VIRA NADA, colocado pelas famílias de crianças
e adolescentes que tiveram intervenção da justiça, retrata de forma bastante fidedigna
suas vivências na justiça, encontrando não-resolubilidade nos casos que chegam a esta
esfera, pelo fato de existirem enormes inadequações no Poder Judiciário, muitas das
quais incorporadas como tradições intocáveis. Este está fora do tempo e mesmo
trabalhando muito, produz pouco, posto que se espera teoricamente que ele produza
justiça, garantindo os direitos de todas as pessoas, sejam elas adultas ou crianças,
resolvendo rapidamente e com eqüidade os conflitos de direitos.
Ocorre que as tradições e vícios institucionais fazem um judiciário lento,
formalista, elitista e distante da realidade social, compondo um quadro desfavorável
à eficácia e à eficiência do Poder Constitucional de que goza.Seus operadores, em
regra, desconhecem a importância política das suas funções, pois toda decisão que
afeta a vida dos membros de uma sociedade (pessoas físicas ou jurídicas) é, sem
dúvida, uma decisão política, por mais que o positivismo jurídico e o paradigma
liberal-burguês queiram omitir tal caracterização.
As famílias deste estudo além da intervenção da justiça em função de
acometimentos com suas crianças ou adolescentes, também possuem outras
intervenções motivadas por diferentes etiologias. Quando analisamos o resultado de
suas falas nesta pesquisa, procuramos fazer uma leitura destes dados à luz de nossa
pesquisa anterior (ROQUE, 2001) que analisou, entre outro, a percepção dos
operadores do direito, sobre seu fazer profissional. Observa-se naqueles resultados, ao
analisar a categoria “criança como prioridade”, que os depoimentos de juiz, promotor, e
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demais serventuários da justiça demonstram que a atual estrutura do serviço jurídico
em comarcas de vara única não está organizada no sentido de priorizar as questões
envolvendo crianças, adolescentes e suas famílias.
Colocamos aqui algumas das falas.
“... pois atuamos em todos os segmentos da justiça , onde tudo é
importante, sendo a infância e juventude um deles” (Escrevente1)
“... Criança tinha que ser prioridade de verdade...” (Escrevente 2)
“... facilitaria se fosse dado prioridade a esse tipo de ocorrência”

(Escrevente 3)
Percebe-se a dicotomia existente entre a prioridade imediata e absoluta
assegurada legalmente e a realidade cotidiana da Instituição, também observado por
Ubeda (2003) em estudo específico.
O Judiciário, não efetivando tratamento à criança mediante prioridade
absoluta, colocado exaustivamente pelos membros das famílias ora estudadas, deve
trazer a tais infantes seqüelas bastante significativas no seu desenvolvimento.
A questão da transição ecológica é discutida por Bronfenbrenner, sendo
que ela ocorre sempre que a posição da pessoa é alterada em resultado de uma
mudança de papel, ambiente ou ambos, fazendo com que essas mudanças sejam
identificadas ao longo de toda a vida. Mostram-se excelentes para estudo do
desenvolvimento ecológico por serem os exemplos de uma função conjunta de
mudanças biológicas e circunstâncias alteradas no meio ambiente, propiciando a
acomodação entre o organismo e seu meio.
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A inteligência se desenvolve de um processo de maturação e de
aprendizagem.
O desenvolvimento da inteligência se compõe de dois pontos básicos:
adaptação e organização.
Em nível mais interno do esquema ecológico, há o sistema díade (ou seja:
sistema de duas pessoas).
Quando um dos membros passa por um processo de desenvolvimento, o
outro também passa. Exemplo: mães, pais, avós, professores.
A mesma consideração também se aplica a díades envolvendo marido mulher – irmão – irmã, chefe e empregado, amigos ou colegas de trabalho.
A capacidade de uma díade servir como um contexto para o
desenvolvimento depende da participação de uma terceira pessoa, tal como um
cônjuge, parentes, amigos, vizinhos. Em situações estressoras, como o são as que
envolvem justiça, há necessidade de uma terceira parte para garantir o
desenvolvimento. Se essas terceiras partes estão ausentes ou desempenham um
papel pertubador em vez que apoiador, o processo de desenvolvimento se
interrompe como um banco de três pés, que é derrubado facilmente se um dos pés
está quebrado ou mais curto do que os outros.
Dessa forma, cessa o desenvolvimento na falta dos suportes elencados. Se
as situações vividas pelas famílias e suas crianças e adolescentes apontam para a
não-resolubilidade que é corroborada por seus operadores, podemos afirmar,
mediante a teoria dos sistemas ecológicos que esta falha da justiça de não dar
prioridade absoluta aos infantes pode estar determinando ausência de condições
favoráveis ao seu pleno desenvolvimento.
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Assim, embora tanto na Constituição Federal Brasileira, quanto no Estatuto
da Criança e do Adolescente haja garantias plenas à cidadania e à proteção integral
que efetivamente não dependem só de um dos poderes constituídos, a garantia de
um direito deve ser entendida como uma técnica jurídica idônea para assegurar o
cumprimento ou a efetividade do conteúdo de uma norma, fixado com antecipação.
Nesse contexto, o conceito de garantia pertence ao reino da certeza devida. Como
concepção filosófica, a garantia pertence à cultura da não discricionariedade. Por
isso, o conceito de garantia é absolutamente inovador no campo dos temas
vinculados à infância.
As famílias que foram atendidas em situação de justiça na comarca em tela
não viram atendidas suas requisições, e ainda considerando-se que todas chegaram
à justiça mediante situação-problema atinente ao universo da infância e juventude
em situações de violência, o dado da não-resolubilidade parece-nos acenar para um
cenário de Violência Institucional, exaustivamente analisada por Roque, (2001).
Dallari (1996) ao analisar o Judiciário diz que “É indispensável uma
reforma de mentalidade para que o sistema Judiciário não seja como anunciou
Marcel Comuns uma forma legal de promover injustiças”(p.83).
A fala de uma adolescente mostra como a justiça é vista.
Eu gostei daquela veis que nóis fomu todus pra casa abrigo, lá era
bom, a gente comia, bebia e durmia numa cama com cuberta e tudo
era legal, via televisão tomava banho no banheiru branquiiiiinho,
muito bom, mais o juíz vortô nóis pra casa, disse que já tava na
hora, então num resorveu o nosso pobrema. Agora eu passo o dia
todo em casa, mas em casa num tem cumida, só bebida, meu tio
bebe muito e usa muita droga, de dia e di noiti, mas di noiti é pior
purque vem um monte de amigo dele, enche lá e eles ficam bebendo
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e usando crack, maconha e conversando muita coisa e brigam as
vezes, se batem, é ruim, a genti num dormi direitu, num dormi quase
nada, no outro dia ta cansado. A justiça divia vê issu, e não te mi
vortado pra casa, pra mim justiça num mi ajudô e num viro nada, eu
continuo aqui sofrendu. (F1).

Pode-se dizer ainda existir outros fatores que se somam a intervenção da
justiça, como a Falta de Instituição de Apoio. No local onde a pesquisa foi realizada,
há carência de instituições de apoio uma vez que foi comprovado pela manutenção
das crianças e adolescentes vítimas no lar, em 55,6% dos casos que chegaram à
justiça entre os anos de 1995 a 1999 e a análise dos dados atuais entre os anos de
2000 a 2005, apenas 10% foram mantidas no lar.
Houve alteração no apoio oferecido às vítimas, com políticas públicas, sendo
que nosso registro diário apontou que atuação do Poder Executivo em suas esferas
apresentou melhor nível de preocupação com a questão, sendo observada tênue
articulação entre os dois poderes, essencial para o enfrentamento da precária situação
em que se encontra parte considerável da infância no município em tela.

5.2.3. Na rua
As relações de vida desenvolvidas na rua mostram-se como a saída para a
infância e juventude infeliz com comportamento violento. e intolerância.
O estudo das famílias de crianças e adolescentes, vítimas de violência, que
sofreram intervenção da justiça, no município de Jardinópolis, São Paulo, Brasil, traz uma
infância infeliz, desconstruindo quaisquer imagens mais poéticas sobre ela. Na totalidade
de seus sujeitos, percebe-se que desde muito cedo se viram inseridas em relações
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perversas, estabelecidas no universo do tráfico de drogas, explorações, rejeição, entre
outras situações de violação de direitos e severas privações econômicas.
Acontecimentos de violência na família que determinaram situação de justiça
para tais sujeitos trazem uma característica peculiar aos mesmos. Se colocarmos a
construção da infância como uma fase específica da vida, fruto de um processo
histórico, pode-se deduzir que foram afetados em seu desenvolvimento.
Segundo Groppo (2000), as categorias de idade, em nossa sociedade, são
definidas não apenas a partir de limites etários, mas também por representações
simbólicas e situações sociais, com suas próprias formas e conteúdos, que vão
fabricando atitudes e comportamentos atribuídos a cada uma das idades ou fases da
vida, deixando às claras o caráter de construção histórica das imagens e
representações da infância e o quanto as discussões sobre a construção social das
fases da vida incidem diretamente na idealização da infância.
A questão de como vivem tais famílias, após as idas ao fórum nas suas
trajetórias, antes e depois da intervenção judicial, revelou a categoria empírica, “NA RUA”.
Registra-se que a fala de nossos entrevistados, que compõem o universo
das famílias de nosso estudo, não sustenta a universalidade e homogeneidade da
infância, colocando-os em modos de vida sem acessos, o que expressa e traduz as
fortes contradições em nossa sociedade.
Deparamo-nos com um mundo esgarçado, no sentido de dividido,
desfiado, ferido, rompido mediante perdas de diferentes etiologias. Apreendemos,
em nossa investigação, lares com significativos acometimentos relacionais, de
máxima severidade, com famílias fazendo enfrentamento em problemas de
analfabetismo, o que torna a locução com a cidadania bastante precarizada, com
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fome, habitações desprovidas de condição para moradia, com espaço físico
deficitário, relações conturbadas e violentas, tendo-se que sair da esfera doméstica e
ganhar outro tipo de mundo, em busca das chamadas “virações” nas ruas, que se
lhes possibilitam “acessos”, com algum tipo de subsídio material, também trazem o
oferecimento de violências, vários tipos delas que estão na rua, como a prostituição,
as drogas, utilização e tráfico, a discriminação.
A foto a seguir mostra o nível que tal inserção é feita e em qual construto,
o viver de tais famílias é modelado.
FOTO Nº 4

A partir dos cotidianos dos membros dessas famílias, adultos, jovens e
crianças, construídos no chão socioeconômico em que estão inseridos, suas falas
fazem referência à liberdade que lhes chega pelo norte da rua na sua condição de
homem livre, cujas mordaças e amarras os fazem resistir em pé, ou sentados num
sofá, colocado em sua sala de visita, na rua, resistindo, vigorosamente, às ameaças
que a vida lhes impõe, mas de forma bastante clara, elegem a rua como espaço
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privilegiado, para que não haja dissidência de seus postos, resistindo ali na rua à
ameaça de morte que lhes foi impressa desde o nascimento.
NA

RUA,

conseguem

sobreviver

e

mostrar

uma

resistência

que

efetivamente não possuem, conforme a fala abaixo.

Ah!!!! A minha vida como é .... , num sei não, eu vou na escola,, mas
quando vortu eu num ficu em casa não, num ficu em casa quase
nada, eu ficu na rua que é melhor, tem meus manu, a genti troca um
leru, das veis ouvi um som na calçada, eu fiz uma tatuagi, doeu
muitu, me deu bola assim nas perna, nas viria, porque deu infecção,
eu fiz uma índia nas costa, e duas cobra nus braçu, ficolegal , mas
por curpa delas eu fui pará nu hospital, tomei soru e tudo.
Na rua é maneru, a senhora sabi que eu usu pedra o crak, a gente
faz um cachimbu e senti a fumaça, ta ligadu? foi meu tiu o Zinhu que
me deu u vicio, agora ele ta na prisão, diz que ele matou um, mas
pelu causu ele fez certu, tinha que mata mesmu senão neguinhu si
forga, ta ligadu.
Eu gostu de fica por aí, vou lá pertu du cemitério, olho carro pertu da
igreja, que tem bastante gente, principalmente nus dumingu pur
causu da missa.
Eu tem veis qui dispois de passa u dia na rua num vortu pra casa,
fico di noiti, é maneru, ta ligadu? (F1).

Ou outra fala:
Eu prifiru ficá na rua du que im casa, purque lá num tem condição,
meu tiu cuas bibida dele e as droga, genti chegandu di noiti que qué
mata ele, muita sujera muito rato e barata, eu detesto barata (F5).

Assim, esses sujeitos, embora não sendo moradores de rua, estão sempre
em situação de rua, sendo que podemos dizer que os infantes pertencentes a estas
famílias protagonizam uma infância que se dilui naquelas condições de vida.
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Vale dizer que estudiosos do fenômeno da rua como espaço de moradia,
ou de buscas indefinidas, ou mesmo de sustento, divergem quanto à forma de
categorização de tal universo, chamando atenção para a necessidade de se distinguir
entre aqueles que estão em situação de rua e que fariam uso dos espaços públicos
temporária e circunstancialmente, e os que são da rua, e que estariam estabelecidos
de forma mais permanente no espaço público urbano (ESCOREL, 2000).
Para Bursztyn (2000), há doze grupos característicos, catadores de lixo seco,
trabalhadores de rua (flanelinhas), albergados, catadores nômades, sem-lixo e sem-teto
mais ou menos sedentários, sem-lixo e sem-teto errantes, catadores complementares,
andarilhos, pivetes, foras-da-lei, hippies e pedintes de Natal. Atendo-nos às
especificidades de nossos achados, destacamos as inadequações à ordem social, familiar
e econômica, que os sujeitos de nossa pesquisa conformam no estar NA RUA.
Seus cotidianos mostram-se repletos de precarização, onde o estar NA
RUA, como constância, revela uma adultez, cujo embate diário não faz resgates de
elementos infantis e tampouco se apropria de nenhum folguedo de ludicidade.
Vivem cotidianos singulares, totalmente desprovidos de lazer e diversões,
padecendo seus sujeitos de exclusão social e ausência de cidadania.
A construção do conceito de cidadania tem como base as lutas pelos direitos
humanos e suas conquistas, nascidas de circunstâncias e necessidades concretas,
historicamente colocadas na evolução dos direitos civis, políticos e sociais, delineados a
partir do século XVII e de realidade européia. Marshall (1963).
Sendo esta mesma cidadania o espaço estrutural de que nos ocupamos, ao
constatarmos uma recusa dos sujeitos de nossa pesquisa a saírem da rua, esta
recusa acaba por conformar uma escolha que traz elementos bastante interessantes
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para se refletir que o discurso da (re) inserção e do resgate da cidadania não
encontra eco no segmento dessas pessoas nessa situação, configurando-se antes
como expressão de expectativas, que são do contexto da sociedade civil organizada
e ainda do poder público, mas não dessas pessoas e grupos familiares que estão nas
ruas, pelos mais distintos motivos, de maneira mais ou menos permanente.
Parece-nos ser este um ponto de difícil discussão, cujas demarcações
conceituais encontradas na tematização da cidadania em seus críticos trazem-nos
aportes interessantes e capazes de dialogar com tais sujeitos engendrados que estão na
questão social mais ampla, o que Faria&Machado (2004), ao discutir as distintas lógicas
da provisão de bens e serviços para a população vivendo nas ruas das grandes cidades
brasileiras, seus objetivos e métodos de atuação, comenta haver um obscurecimento
desse sujeito quanto à questão da autonomia e da singularidade, minimamente
articulada por intervenções do poder público e outras com ênfase na formação do
sujeito coletivo, na politização das demandas da população de rua e também na
conformação de suas reivindicações, particularidades e entraves subjetivos, inseridos no
que os autores colocam como hipersocialização que pode ser explicada por duas ordens
de questões distintas mas associadas .
“Primeiro essa postura parece ser decorrente da rejeição de um
antigo pressuposto do pensamento liberal, segundo o qual a
pobreza, mais que um problema eminentemente social, seria
acarretada pelo próprio indivíduo, carente materialmente devido à
tibieza de seus esforços para garantir o seu próprio sustento. Foi
precisamente a gradual superação desse ideário que permitiu ainda
no século XIX, a ”invenção da questão social” e, no século passado,
a estruturação do Estado de bem – estar social. Em segundo lugar, a
postura de hipersocialização parece também lastreada pela própria
formação acadêmica e profissional daqueles em geral encarregados
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da formulação, implementação e gestão de políticas e programas
sociais com impacto constrangido pelas artificiais fronteiras da
construção institucional/acadêmica do saber”. (P.45)

Segundo nosso juízo, a tematização da cidadania e mesmo da exclusão
social, engendradas no pressuposto liberal, há de ser discutida não apenas à luz da
análise histórica de Marshall (1963), cujas declarações defendem a cidadania como
um meio de superação das desigualdades sociais e reconhece a tensão permanente
entre o princípio de igualdade implícito no conceito de cidadania e a desigualdade
inerente ao sistema capitalista e à sociedade de classes.
Mas na acidez necessária e absolutamente pertinente de críticas como as
feitas por Marx, nos séculos XVIII e XIX, sustentando que os chamados direitos
humanos, ao contrário dos direitos dos cidadãos, nada mais são do que direitos do
membro da sociedade burguesa .
Ou mesmo de Habermas (1992) que observa que na sucessão dos direitos
apresentados por Marshall (1963), civis, políticos e sociais, subjaz uma análise de
cunho linear que não confere aos direitos políticos a importância que lhe é devida.
Ammann (2003), em trabalho que levanta questionamentos de caráter
conceitual e pragmático em torno da literatura e da atual realidade acerca da
cidadania e da exclusão social, registra o surgimento da nova pobreza como um dos
resultados da reestruturação do processo produtivo, fator desestabilizante da
cidadania, citando críticos dos estudos de Marshall, nessa mesma linha como:
Weffort (1981:143-7),
assinala que, na contracorrente das expectativas de Marshall _a
cidadania como instituição asseguradora do progresso da igualdade
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contra a desigualdade social _ o que ocorre a nível do real é uma
cidadania que espelha a desigualdade e, deste modo, a reforça .

Boaventura (1996,2001,2002 ),
Em Pela Mão de Alice (1996), a cidadania integra uma “constelação
sóciopolítica”, ao lado da subjetividade e da emancipação, devendo
ser garantida a presença equilibrada desses três componentes, a fim
de evitar o risco de excesso de regulação. O autor critica a proposta
de cidadania da teoria liberal e destaca a tensão existente entre a
subjetividade dos agentes da sociedade civil e a do Estado.

Pereira (1997),
“a idéia de uma cidadania plena se completa quando acrescentamos
aos direitos civis, políticos e sociais, os direitos republicanos“, pois
eles são direitos coletivos, no sentido que protegem a coletividade
[...] em função do interesse comum”.

Outras concretizações parecem-nos importantes quanto ao tema, como o
direito ambiental, se considerados os seres humanos como centro das preocupações do
desenvolvimento sustentável, e até mesmo o direito histórico-cultural .
As famílias de crianças e adolescentes, vítimas de violência, que sofreram
intervenção da justiça, no município de Jardinópolis-SP, e que apontaram estarem
NA RUA, mesmo tendo casa, apresentam-se como distantes de qualquer ordem
instituída, carecendo de um resgate específico da sua posição como sujeito de
direitos. Para só assim pensarmos em posições que possam possibilitar uma possível
(re)inserção social de todos os sujeitos que configuram essas famílias, dentre estes
suas crianças e adolescentes, que não desfrutam do respeito às suas opiniões, nem
dentro da família, nem nas escolas, e nem na sociedade em geral.
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As

crianças

e

adolescentes

estão

extremamente

vulneráveis

a

assassinatos, uso de drogas, às diferentes formas de violência, incluindo exploração
e abuso sexual, e ainda em situação de justiça juvenil. Esta infância não vê
assegurados abrigo e alimentação adequados, bem como acesso à saúde, e amplas
oportunidades educacionais, com lazer e atividades culturais que apóiem seu
completo desenvolvimento e proteção adequados em bases de melhores definições
de causas e extensão dos fenômenos dos quais são vítimas.
Os temas da desqualificação e (PAUGAN,1991), desinserção (GAUJELAC e
LEONETTI, 1994) e desfiliação (CASTEL, 1998) falam de uma mesma exclusão social,
onde pobreza e desigualdade econômica são problemas a ela relacionados, mas que
devem ser analisados separadamente, que segundo Martins (2002:42) trata como
exclusão perversa, onde o sistema capitalista exclui para incluir.
O trecho abaixo dá uma dimensão de por que estar na rua é melhor do
que em casa.
Na minha vida, está na rua é muito bom. Qui eu tenhu, assim, vários
amigu, qui eu possu conversá distraí. Do portão pra drentu é tipu
uma depressão. Começa a dá aqueli gelu nu corpu, a sinhora num
tem ânimu pra trabalhá, num tem ânimu pra nada, num tem saída,
parece qui ta amarradu. Óia pra um, ta cum cara feia, oianu pra
genti, parece qui ta cum reiva da genti, i critica, i ri,i manda imbora
di casa né. Apesar di todu u sofrimento lá drentu manda saí di casa,
num tem pá ondi i, mas vo i mesmu á noiti prifiru fica andanu
mesmo na rua, sem distinu, du que fica na minha própria casa, qui
num tenhu sussegu. Si eu abusá até apanhu dus irmão mais novu,
né, qui di veis di mi respeitá, não. Então eu guentu calada pra num
ce ispancada, né, quentu fomi, dispresu, tem que guentá calada.
Então to na rua, até u dia que Deus mi abençoa que eu saio dali,
mas to feliz na rua. I vai assim, drentu di casa é tudo istranhu, como
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se u mundu tivessi acabanu, num tenhu paiz di vive drentu di casa,
num tenho mesmu......(F7)

O preconceito da sociedade, formalizado por perseguições, as pressões da
polícia e os contatos com o mundo das drogas e do crime fazem da rua um espaço,
que, embora seja ligado com liberdade, esta se mostra fictícia, provisória e instável,
mediante uma realidade composta por uma verdadeira teia de situações que são
extremamente violentas.
A vida “NA RUA” estabelece relações que são desenvolvidas de uma forma
dialética, enquanto arte de argumentar, mediante diálogos com foco na ajuda recíproca
entre seus pares e no medo de outros agentes que não se mostram claros. Observamos
que as famílias mantêm relação com membros do Conselho Tutelar, alguns serventuários
da justiça, da igreja católica, cujas bases alicerçam-se num misto de amizade e
indiferença às vezes. Também se insere a relação com a polícia que acontece na base do
medo, da raiva e da coação, conforme se verifica na fala abaixo.
O meu irmão ... a senhora sabe a gente tá com muito medo
porque pegaru onte detardizinha o Boca e um amigo dele. Ele tinha
saído de trabalhá, ele tava ensinando as criança a fazê porta retrato,
os policial pararu ele e num dissero nada, revistaru e depois tiraru
uma foto dus dois.
O Boca ficou com muito medo que tão rumandu pra ele, então como
ele teve atendimento com a assistente social lá onde faz a LA dele
ele contou prá ela, e ela falo que precisava fazê boletim de
Ocorrência . Ele chegou em casa e falô pra mãe i fazê, e a mãe veio
na delegacia, falaru que não iam fazê, onde já se viu fazê boletim de
policial falou a escrivã prá mãe .
A mãe ficou triste, voltou prá casa, mas eu achu que num tá certu, tem
de fazê o boletim, então vai chegandu, separandu e tirandu foto, num tá
certu, eu queria falá cum a promotora, mas ela num atendi, quem
atende é uma tal de Bruna, assistenti dela, e num vira nada. (F3)
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Crianças, jovens e adultos apresentam as mesmas relações, apenas na
exceção de que os infantes travam outros diálogos no próprio âmbito da família na
direção de romperem laços e vínculos .
Pudemos verificar que, vivendo em situação de miséria, as famílias
buscam satisfazer suas necessidades básicas de sobrevivência através de algum tipo
de atividade na rua e, muitas vezes, as estratégias utilizadas estão apoiadas no
trabalho de suas crianças, idosos e em membros portadores de alguma deficiência.
Tal forma de vida afeta diretamente o contexto do grupo familiar como um todo, não
apenas pelo situacional socioeconômico que apresentam que os colocam na esteira
das classes populares, mas, e ainda, pelos obstáculos enfrentados no cumprimento
de suas funções, enquanto agente socializador das suas crianças e adolescentes.
Assim, considerando a complexidade que envolve a questão de estar “NA RUA”,
podemos afirmar que tal situação pode ser um espectro da expressão da
miserabilidade em que vivem, tendo-se que tal dado não pode ser correlacionado
com dissolução dos laços familiares que neste estudo mostram-se mantidos de forma
agregada, embora tênue, e com movimentos para rompimento .
Não queremos, aqui, responsabilizar o socioeconômico das classes populares, e
em específico a renda destas famílias que não atinge um salário mínimo, como o único fator
que determina a gênese desta situação “NA RUA”. Alerta-se para a observação de achados
de movimentos de resiliência, mesmo perante as duras condições que apresentam.
No caso dos infantes, mesmo diante de um contexto, onde o
socioeconômico mostra-se extremamente deficitário e de que acompanham outros
membros da família à rua, permanecendo nela, se falarmos em ônus desse
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movimento, este converge para tais seres em desenvolvimento, mas o que pode-se
atribuir que efetivamente os coloca “NA RUA”?
Medeiros & Ferriani (1995), em estudos sobre meninos de rua, já
observavam ser muito simplista dizer que em todos os casos os meninos e as
meninas foram compelidos pela estrutura socioeconômica viverem nas ruas, porque,
muitas vezes, a própria criança faz essa opção, existindo aspectos gerais da
estrutura social determinantes das condições de vida que influenciam de maneira
decisiva para que as crianças e adolescentes tornem-se meninos e meninas em
situação de rua. Para os autores, a rua pode representar, para os mesmos, não só a
liberdade mas também, o acesso – mesmo ilusório – quase direto aos benefícios que
a cidade oferece .
Nesta busca em satisfazer na rua uma curiosidade, uma fantasia ou por estar
tentando garantir algum dinheiro, começam seu envolvimento com as drogas e os
pequenos furtos (Medeiros, 1995; Medeiros & Ferriani, 1995).
As crianças das famílias de nosso estudo parecem ver ali “NA RUA” uma
saída, diante da falta de outras alternativas para os inúmeros problemas que
enfrentam em seus cotidianos com suas família , com as quais não deixam de ter
vínculos. A rua oferece um mundo diferente, propício ao aventurar-se, acabando por
se tornar um lugar desejável.
Outro ponto para elaborarmos o entendimento da saída dos infantes para
a rua pode estar centrado sobre questões de violência, uma vez que foram e ou
ainda continuam sendo vítimas de maus-tratos no âmbito familiar, o que pode ser
um caminho para buscarem e permanecerem na rua .
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Nas fotografias, o espaço da rua é uma constante de vida, e o elemento
humano pouco aparece.
Os membros das famílias, tanto adultos quanto crianças ou mesmo
adolescentes, apontam nas entrevistas que gostam de “ficar na rua” e esse ficar se
faz permeado de alguns atos rotineiros, como uso de drogas, as mais citadas por
ordem foram, crack, cocaína, maconha , roubar ou “curtir numa boa” falas que
convergem para o fato de que, para tais sujeitos, a rua oferece diversão, em espaço
concreto e ao mesmo tempo efêmero em seu sentido de liberdade .
Observa-se, na fala transcrita a seguir, como é vista a questão das drogas
e seu sentido de diversão.
Bom, atualmente eu vivo bem nné, rapá, tô na rua, tô em casa, tô
bunitu, só num tô na iscola. Tô no crak, tô maneru, pura diversão,
mas sei que a pedra é mau meu cumpadi (F9).

Também as fotos mostram a rua, sugerindo aspectos de liberdade, com amplas
áreas verdes, da diversão e ainda do consumo de álcool, conforme é possível observarmos .

FOTO Nº 5
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Ou mesmo esta outra foto.
FOTO Nº 6

Identificamos em várias fotografias aspectos relacionados à rua e a casa o
que nos indica que os membros das famílias têm uma relação de proximidade com a
rua, tal como se fosse sua casa. Para aprofundarmos a compreensão sobre,
trazemos o que Medeiros (1999) coloca:
“Para os que estão nas ruas, este espaço é o palco principal onde
estão estabelecidas as relações sociais entre eles próprios e,
também, com a sociedade”. p.106.

Portanto, a rua não se apresenta, para tais pessoas apenas, como um
espaço geográfico do município de Jardinópolis-SP, no Estado de São Paulo, Brasil,
mais do que isto, como esfera de ações mais amplas quanto ao social, configurando
um espaço de interatividade, em ambiente onde ocorrem ações e diálogos múltiplos,
seja pela busca de sustento, furtos, utilização ou tráfico de drogas, ou mesmo como
espaço lúdico.
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Observando as fotos tiradas, mediante a fala do pesquisador de que deveriam
retratar sua família, vê-se que mais da metade das fotografias contempla aspectos do
espaço público, focado “NA RUA” com suas sarjetas e calçadas.

FOTO Nº7

FOTO Nº 8
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FOTO Nº 9

Também se constatam imagens de muros, em quantidade bastante inferior
aparecem cenas do interior das casas e não revelam espaços mais íntimos, nem a
existência de objetos pessoais, única e exclusivamente a falta de higiene do local.
Devemos registrar que uma adolescente, membro de uma das famílias do
estudo e que no momento da realização das entrevistas encontrava-se em condição de
abrigamento, por determinação do juízo da Comarca de Jardinópolis, pois estava sendo
revitimizada por negligência severíssima, esta mantinha contato com a família todo final
de semana, visitando-a. No entanto, suas imagens colocadas como local de maior
privacidade estão centradas no banheiro da instituição e também na falta de higiene da
moradia, através das fotografias a seguir, exemplificamos estas nossas observações.
FOTO nº 10
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FOTO nº 11

De maneira geral, as fotos ilustram as falas e sugerem que diferentemente
da idéia de carinho, amor e até calor humano que existe no ideário do espaço
doméstico e que trazem a idéia de repouso e tranqüilidade, não determina por que
motivo as famílias de nosso estudo queiram estar ali, naquele espaço, preferindo o
constante movimento e agitação que a rua oferece.
A partir do momento em que oferecemos aos membros das famílias a
oportunidade de captar imagens do significado da família e como se encontram seus
membros na atualidade, entendemos que, fora do momento da entrevista, que
detém formalidade, mesmo com o nosso esforço ao contrário, estes tiveram bastante
liberdade em mostrar o que a família verdadeiramente lhes representa e como
vivem. Acreditamos que este recurso, se utilizado isoladamente, não mostraria o
outro lado, sobre como pensam suas famílias, como entendem a intervenção da
justiça e o tratamento dispensado por esta aos sujeitos de processos judiciais, entre
outros. Isto foi possível mediante as falas. Neste sentido, como pesquisadora, reiteramos
a importância do uso deste instrumento (fotografias) enquanto complemento às
entrevistas em pesquisas de abordagem qualitativa.
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As fotos não extrapolam os limites do que quiseram colocar, o fazendo
com coerência, porém não destacando mediante imagens o lado violento de como
vivem atualmente pós-intervenção judicial. E que diferentemente das falas onde a
rua é lugar de improvisação, espaço sem normas e sem futuro, as fotografias
estreitam-se ou ampliam-se nos limites de uma RUA, cujo espaço ademais de
demonstrar suposta liberdade dá total visibilidade da exposição de que são vítimas,
tais sujeitos, abalados em sua saúde, tomados por insegurança física e moral, fome,
abandono, delinqüência, exploração e a morte.
No caso das crianças, estas sofrerão os efeitos perversos no seu
desenvolvimento colocados pelo autor da teoria que nos sustenta neste trabalho e já
discutidos, mas e ainda conforme explicita Minayo (1993) ao se criarem outras
estratégias de convivência e de civilização derivam dali outras resultantes.
O preço da suposta liberdade de que gozariam as crianças tem como
resultante uma cultura da miséria, que, não é apenas negativa,
produz valores, hábitos e costumes de conseqüências imprevisíveis,
enquanto fenômeno coletivo (p.13).

Portanto tal fenômeno é bastante complexo, e apresenta multifacetados
elementos para possíveis explicações que convergem para as relações sociais.
Entendemos que esta categoria empírica, mesmo pertencente em sua
gênese nas necessidades sociais, perpassadas em um socioeconômico bastante
deficitário, traz significados outros engendrados numa política perversa, sem
investimentos articulados com a questão dessas famílias, com efeitos excludentes
próprios das desigualdades sociais.
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A transcrição minuciosa das entrevistas nos permitiu observação bastante
clara de que tais famílias são demandatárias de serviços e atenções de assistência
social, embora não se encontrem amparadas por trabalho.
A assistência social como política de proteção social configura-se como
uma nova situação para o Brasil. Ela significa garantir a todos que dela necessitam e
sem contribuição prévia a provisão dessa proteção. Esta enquanto política pública
leva em conta vertentes de proteção social, pautadas nas pessoas e suas
circunstâncias e tem como núcleo de apoio primeiro, a família. Seu direito alicerça-se
a partir das necessidades e recursos de cada domicílio, busca efeitos de recebimento
e o de desenvolver capacidades para maior autonomia e nesse sentido ela é aliada
ao desenvolvimento humano e social e não tuteladora e assistencialista. O
desenvolvimento depende também da capacidade de acesso.
Nessa direção, temos como base informações do Censo Demográfico de 2000
e da Síntese de Indicadores Sociais – 2003, elaboradas a partir das informações da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio PNAD de 2002, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, bem como o Atlas de Desenvolvimento Humano 2002 e
considerando o fato de que o modelo de desigualdade socioterritorial do país se
reproduz na dinâmica das cidades, está Jardinópolis inserida num universo de mais de
5.500 cidades brasileiras consideradas dentro do grupo de municípios pequenos
constituídos em: município pequeno, pois sua população tem entre 20.001 e 50.000
habitantes .
Constata-se neste estudo que 80% das famílias pesquisadas estão
incluídas em benefícios assistenciais.
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O Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, Resolução n°130, de
15 de julho de 2005 –DOU 25/07/2005, expressa um conteúdo no Sistema de
Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade Social que busca transformar em
ações diretas os pressupostos da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica da
Assistência Social – LOAS (Lei N°8742, de 7 de dezembro de 1993), com definições,
princípios e diretrizes que norteiam uma agenda de visão cidadã, redesenhando uma
implementação, cujo modelo pautado é na proteção social, e que olha e quantifica a
realidade, a partir de uma visão social capaz de captar diferenças sociais,
entendendo que as circunstâncias e os requisitos sociais circundantes de cada sujeito
e dele em sua família são determinantes para sua proteção e autonomia que exige
confrontar a leitura macrossocial com a leitura microssocial.
Embora este Sistema de atenção social leve em conta vertentes de
proteção, focadas nas pessoas e suas circunstâncias e dentre elas seu núcleo de
apoio primeiro, a família, constata-se, neste estudo, que embora o texto legal desta
política pública traga as vertentes elencadas acima, na capilaridade dos municípios,
sua real capacidade de maior aproximação possível dos cotidianos das famílias
mostra-se bastante tênue.
Isso pode significar que esta dinâmica, no campo das informações e que está
alinhada e aliada ao desenvolvimento humano e social não tutelador ou assistencialista,
não está tendo o efeito de suprir, sob dado padrão predefinido, um recebimento, além
de não estar desenvolvendo capacidades para maior autonomia, na medida que não
está promovendo acesso, posto que se mantém excluídos. O desenvolvimento depende,
entre outros, desta capacidade de acesso, da redistribuição de bens, no que concerne a
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bens e recursos, tendo-se que os achados mostram que os incrementos dados não se
postam suficientes para alargar as capacidades das famílias e seus membros.
O município de Jardinópolis-SP tem atividades econômicas oriundas da
cana-de-açúcar, bovinos, eqüinos, entre outras, que permitem dizer ser sua vocação
econômica, rural. A análise demográfica por município (IBGE, 2002) traz um dado
interessante que vale notar que, embora a tendência de urbanização se verifique na
média das regiões brasileiras, a sua distribuição entre os municípios apresenta um
comportamento diferenciado, considerando o porte populacional. Além do fato dos
municípios de porte pequeno 2 (até 20.001 a 50.000 habitantes ) que é o caso de
Jardinópolis SP, apresentarem ainda 45% de sua população vivendo em áreas rurais e
que tais municípios representam 73% dos municípios brasileiros, ou seja, a grande
maioria das cidades brasileiras caracteriza-se como de pequeno porte .
Esses dados trazem ainda um contraponto de que apenas 3% da
população das metrópoles encontra-se em áreas consideradas rurais, ficando 97%
dos seus moradores na zona urbana.
As famílias pertencentes ao estudo em tela residem na área urbana, mas
socioeconomicamente

não

encontram-se

inserção

no

urbano,

buscando

possibilidades no rural, que também não acontece. Desta forma observa-se que,
mesmo com o Centro de Referência Social, CRAS, instalado no município, as
desigualdades apresentadas são bastante robustas.
Importa salientar que o Brasil apresenta um dos maiores índices de
desigualdade do mundo, quaisquer que sejam as medidas utilizadas. Os dados
brasileiros, apresentados pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas IPEA, em 2002,
trazem que os 50% mais pobres detinham 14,4% do rendimento e o 1% mais ricos,
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13,5% do rendimento. É claro que tal modelo de desigualdade ganha expressão
concreta no cotidiano das cidades, cujas famílias tendem a apresentar condições de
vida também desiguais. As famílias de crianças e adolescentes, vítimas de violência,
que sofreram intervenção da justiça , no município de Jardinópolis São Paulo, Brasil,
apresentam medidas de pobreza, quando apresentam renda per capita inferior a
meio salário mínimo, e por vezes até de indigência, renda per capita inferior a um
quarto do salário mínimo .
Os índices produzidos demonstram várias transformações pelas quais a família
brasileira vem passando ao longo do tempo, sendo que o Atlas do Desenvolvimento
Humano, 2002, refere que da década passada até 2002 houve um crescimento de 30%
da participação da mulher, como pessoa de referência da família.
Ao analisarmos a categoria empírica “NA RUA” constatam-se outras
variáveis importantes no universo familiar em estudo, como a significativa
porcentagem de crianças e adolescentes fora da escola.
Ainda tendo como fonte o Atlas de Desenvolvimento Humano, a
defasagem escolar estaria influenciada pelo rendimento familiar per capita. Coloca-se
que entre a população com 25 anos ou mais, a média de anos de estudo dos mais
pobres era em 2002 de 3,4 anos e entre os mais ricos de 10,3 anos de estudo. Por
outro lado, tomando o tamanho dos municípios, a defasagem escolar também varia
segundo o mesmo indicador, sendo maior nos municípios pequenos, onde a média
de anos de estudos fica em 4 anos e nos de grande porte ou metrópoles essa média
sobe para seis a quase oito anos de estudos. Pode-se assim afirmar que o tamanho
dos municípios também pode interferir no indicador de defasagem escolar.
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Itens como trabalho de crianças e adolescentes, gravidez na adolescência
também se inserem “NA RUA”. Os princípios democráticos da Lei Orgânica da
Assistência Social, LOAS, destacados nos vocábulos supremacia do atendimento,
universalização dos direitos sociais, respeito à dignidade do cidadão, igualdade de
direitos e divulgação dos benefícios, com diretrizes focadas na descentralização,
participação da população, primazia da responsabilidade do Estado e centralidade na
família, com objetivos de prover serviços, contribuir com a inclusão e garantir a
convivência familiar e comunitária e ainda os serviços de proteção básica da assistência
social, oriundos do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, com foco na
potencialização da família como unidade de referência, mediante o protagonismo de
seus membros, não conseguem seu intuito junto às famílias de nosso estudo. Os dados
que temos em mãos revelam uma dimensão bastante complexa do existir, que é a
exclusão social, e na medida que as políticas de atenção encontram dificuldades em
cumprir com as funções de proteção básica, socialização, mediação, fragilizam, a
identidade do grupo familiar,

tornando mais vulneráveis seus vínculos simbólicos e

afetivos, colocando-os “NA RUA”, e ainda quando não desencadeiam estratégias de
atenção-sociofamiliar eficazes e efetivas, capazes de possibilitar a organização de um
novo projeto de vida a tais sujeitos, estreitam a real possibilidade de garantia que
necessita de estreita interface com o direito, exigindo uma gestão bem mais complexa
que a utilizada no município em questão, que deve ser compartilhada com o Poder
Judiciário, Ministério Público e outros órgãos que dialoguem com ações do Executivo.
Observa-se, ainda, que maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada
não estão contempladas às famílias em questão.

Resultados

190

Por meio das falas das pessoas que compõem as famílias em discussão,
pudemos constatar que, de um modo geral, a violência em suas vidas, não está só
presente no universo de suas crianças e adolescentes que foram vítimas no espaço
do doméstico e portanto no microssistema, mas e também em todos os momentos
de suas vidas, e “A RUA” constitui um modo de estar no viver, que envolve desde
situações como roubar uma padaria, até aquelas que envolvem morte. Extremos
simples e complexos, nos quais a violência envolve outras pessoas, num universo
composto por traficantes, operadores do tráfico, receptadores de produtos roubados
entre outros tidos como fantasmas da noite, a polícia, onde fica evidente o medo
como uma constante seja dos próprios partícipes da mesma situação de rua, seja de
alguma vingança, de apanhar de polícias, além de medos inespecíficos que
determinam que estejam sempre acordados, pois dormem pouco e quando o fazem,
qualquer maneira é utilizada, até a de não deitar para dormir, dormindo sentado.
Portanto, ademais da questão da violência ser uma constante em suas falas,
permeando todas as situações discorridas e encontradas tanto na rua, como em suas casas,
ela abrange as formas física, psicológica e negligência. Observa-se a violação dos direitos
enquanto cidadãos e a distância de terem amparo seja por saúde, trabalho e para as
crianças e adolescentes poderem brincar e estudar de forma natural.
Embora a rua seja um lugar de liberdade, observa-se a fala abaixo:
“Eu fico assim na rua purque eu queru, purcausu da minha mãei,
eutôcheia, então senhora minha mãe é mentirosa, ganha cumida lá
no asilo, arroz,

óleo, e até cumida pronta, manda eu i buscá.

Quando eu chegu em casa ela pega e vendi tudo prá comprá droga,
das veis ela troca tudo por pedra, ou até cigarro comum, mas a
comida mesmo num fica, eu sempre tenho fome, na rua das veis eu
encontro alguma coisa boa, purque in casa tem também o meu tio e
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a turma dele, a genti num dormi, purque ele apronta, lembra quando
nóis tava ameaçadu di morti e a justiça deu proteção?, é agora
continua igual, brigas, tiru, muita droga, muito álcool. (F1)

Ou observando-se as fotos seguintes:
FOTO nº 12

FOTO nº 13
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Como acontece em outras pesquisas que examinamos, (Oliveira, 2006;
Borges, 2004; Tozo, 2002; Medeiros, 1999) o tratamento mais explícito e ampliado do
impacto do exossistema, para o desenvolvimento das pessoas é de amplo espectro.
Neste estudo, percebemos violência, como Chauí (1995), fundamentalmente
como o exercício da força física e da coação psíquica para forçar uma pessoa a fazer
algo contrário aos seus interesses, seu corpo ou à sua consciência o que pode trazer-lhe
conseqüências irremediáveis, como a morte, auto-agressão ou agressão a outros.
Colocando tal afirmação à luz da teoria dos sistemas ecológicos e do estudo etnográfico
de Ogbu (1974), um antropologista que estudou crianças com mau desempenho
escolar, concluindo, ademais de mencionar explicações correntes para o fracasso escolar
entre as crianças pobres e de minorias: como privação (ou diferença) cultural, propõe
que o fracasso escolar é uma adaptação às limitadas oportunidades de mobilidade social
e econômica disponíveis para os membros pertencentes às classes pobres. Em outras
palavras,

a

inadequação

educacional

representa

uma

resposta

às

práticas

discriminatórias encontradas na sociedade mais ampla.
As crianças e adolescentes pertencentes às famílias de nosso estudo e que
estão “NA RUA”, ademais de serem fracassados escolares, mostram-se frágeis
emocional e fisicamente, agressivos, impulsivos e mediante qualquer motivo fútil
entregam-se a brigas, nestas são utilizadas garrafas, pedaços de pau, cacos de vidro,
entre outros. Verbalizam que na rua passam fome, a respeito do que tanto as
crianças como os adolescentes referiram sentir sintomas como “incômodo, contração
no estômago, irritabilidade, tontura, e às vezes até desmaios“ Portanto, a fome
dificulta qualquer atividade, inclusive o desempenho escolar.
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Ainda no foco da rua e de que os infantes em tal situação são pessoas em
desenvolvimento, é bastante claro que além da conclusão de que o fracasso escolar
apresentado é uma adaptação à discriminação e correspondentes barreiras à
realização social, também, o comportamento apresentado examina a natureza dos
processos envolvidos nestas conexões que se dão tanto no nível do mesossistema
quanto do exossistema em que estão inseridos, fazendo conexões diretas e indiretas
entre os ambientes em ambos os níveis de sistema.
Este movimento não é feito desconectado da família, que se posta hoje
como um relevante espaço/contexto de desenvolvimento para os indivíduos. Ela se
constitui no grupo social primário ao qual o indivíduo pertence, influindo
decisivamente na aprendizagem de papéis sociais e no processo de formação da
identidade social e individual (GLAT, 1996).
A família desempenha importante papel na transmissão da cultura, de valores
morais e de normas de conduta, sendo várias as funções e expectativas que a cercam
Para Carvalho (2000, p.13), a maior expectativa é de que a família produza cuidados,
proteção, aprendizado dos afetos, construção de identidades e vínculos relacionais de
pertenciamento, capazes de promover melhor qualidade de vida a seus membros e
efetiva inclusão social na comunidade e sociedade em que vivem. Vale dizer que estas
expectativas são possibilidades e não garantias. A família vive num dado contexto que
pode ser fortalecedor ou esfacelador de suas possibilidades.
As famílias do nosso estudo vivem “NA RUA”, embora tenham casa e
desenvolvam altos níveis de conflitos, esses de etiologias variadas, o que pode se
constituir como fonte negativa ao desenvolvimento tanto de suas crianças como dos
adultos. Estudos têm observado que baixos níveis de suporte familiar e/ou altos
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níveis de conflito estão relacionados com depressão e outros índices de
funcionamento mal adaptativo entre crianças e adolescentes (YOUNGSTROM;
WEIST; ALBUS, 2003; MARTINS, 2005).
Os processos familiares afetam o risco para adolescentes apresentarem
problemas no comportamento. Beyers et al. (2003).
Observe as fotos com significados intimadores de violência.
FOTO nº 14
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6. PESSOA, PROCESSO, CONTEXTO, TEMPO E A PERSPECTIVA
ECOLÓGICA

A análise das dimensões estruturais, de desenvolvimento e funcional das
famílias de crianças e adolescentes em situação de violência, sob intervenção judicial,
traz resultados que a qualificam enquanto espaço de desintegração social, e
mecanismos de riscos de todas as espécies de eventos negativos enquanto processos
fazem a história de vida das pessoas que compõem as famílias estudadas, em
experiências focadas em perdas de entes próximos mediante homicídios, prisões e
condenações por extensos períodos de violência intra e extrafamiliar.
Apurou-se que tais famílias são pertencentes a baixo estatuto social e
pobre incapazes de suprir as necessidades mais básicas de seus integrantes.
Apresentam realçado retraimento social, embora vivam na rua. Os contextos
parenteral, institucional e social não guardam lógicas inclusivas, o que nos permite
descrevê-las como famílias excluídas, termo utilizado por Thierney (1976).
Há lacunas nos graus de constância e diferenciação da organização
estrutural do sistema familiar.
São famílias com uso abusivo de álcool e substâncias entorpecentes,
instabilidade profissional e parco funcionamento interpessoal.
As crianças e os adolescentes definem socialização bastante precarizada,
demonstrando falta de conhecimento das normas sociais e culturais, o que se
observa potencializar os conflitos com o meio familiar, e sua maior exacerbação fora
dele. Assinalam-se dificuldades severas e incompetência na integração aos sistemas
externos, apurando-se ser a escola o local onde há maior visibilidade desta
ocorrência.

Registra-se

que

embora

avancem

na

série

escolar

cursada,
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permanecem sem alfabetização, encontramos várias crianças em adiantado ano
escolar que não sabiam ler nem escrever.
Verifica-se diluição do processo familiar nos sistemas sociais, uma vez
observada a transferência de funções da família para os serviços sociais.
As nove famílias em estudo são compostas por 66 pessoas, sendo que
80% do sexo feminino. No que respeita à idade, verifica-se que o escalão dos 30
aos 39 anos é aquele que inclui um número superior de sujeitos (30,0%), seguindose entre 40 e 49 anos (16,0%).
Verificamos desemprego, instabilidade profissional e emprego precário.
Essas dimensões, colocadas à luz da análise de intervenção judicial sobre
as famílias de crianças e adolescentes em situação de violência na perspectiva de
seus membros, se mostram inócuas e desprovidas de efetividade.
A violência se posta como um continuum uma vez que há um construto
social que a define desde a infância dos membros dessas famílias.
Trabalho infantil, uso de infantes no tráfico de drogas, entre tantas outras
situações de violação de direitos, onde a universalidade da infância não se sustenta.
Esta constatação traz dados que evidenciam as famílias como
possuidoras de forte comportamento violento, sendo que os elementos por eles
fornecidos de seu cotidiano foram sinalizando um construto de violência, bastante
significativo, já desde tenra infância, conforme também ilustra a foto a seguir.
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F1 – FOTO nº 15

Pode-se então observar que o peso dos papéis que cabem à família é bastante
significativo no desenvolvimento de seus membros e que dependendo do modo como a
família constitui-se e relaciona-se, pode-se promover um maior e melhor desenvolvimento
de seus membros, ou mesmo não potencializar as suas capacidades. Ela, a família, pode
ser desde fonte de suporte emocional e social, auxiliando no desenvolvimento saudável de
seus membros, como também fonte de risco, conflitos e estresse. Quanto ao ajustamento
emocional e comportamental de crianças e adultos, está associada com a qualidade das
relações familiares. Hill et al. (2003).
“NA RUA”, emergido das falas dos membros das famílias estudadas, mostra
desproteção e solidão, e quanto à família ser um fator protetivo a seus membros,
Szymanski (1997) em um estudo com famílias brasileiras de baixa renda constatou
que o modelo idealizado de família (aquele baseado no parentesco, na família
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nuclear onde predomina a estrutura do pai, mãe e filhos) é o único capaz de prover
as condições necessárias para o desenvolvimento de uma criança. Ungar (2004), em
um estudo qualitativo, verificou junto a adolescentes que os membros da família
foram as pessoas mais importantes para auxiliá-los na construção de uma identidade
saudável. E ainda, outro estudo sobre fatores de risco e resiliência para o suicídio entre
adolescentes afroamericanos e latinos, a união familiar constituiu-se em forte fator de
resiliência (O`DONNELL et al., 2004).
Para compreender o funcionamento familiar, são

necessárias as

perspectivas de amplo espectro, sendo que autores como Dessen e Silva Neto (2000)
fazem a ressalva de que tal compreensão tem que passar por uma necessária
perspectiva sociocultural, em que se observem as transformações das funções da
família ao longo da história. Para tais autores, o estudo da diversidade cultural
favorece o desenvolvimento de teorias mais claras e a construção de conceitos mais
válidos de família, o que o estudo em tela traz com vigor bastante interessante, onde
a instituição familiar pode ser entendida, ao ter seus membros NA RUA como um
princípio de construção da realidade coletiva. Para Saraceno (1997, p.12), a família
na atualidade, enquanto construção social, pode ser entendida como; espaço, ao
mesmo tempo físico, relacional e simbólico aparentemente mais conhecido e comum,
a ponto de ser usado como metáfora para todas as situações que têm a ver com
espontaneidade, com a naturalidade, com o reconhecimento sem a necessidade de
mediação, a família revela-se como um dos lugares privilegiados de construção social
da realidade, a partir da construção social dos acontecimentos e das relações
aparentemente mais naturais.
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Além de estarem NA RUA, as famílias de nosso estudo estão contextualizadas
entre as últimas décadas do século XX e início do século XXI, ressaltando-se que o Brasil
passou por profundas alterações econômicas, demográficas e sociais que modificaram a
estrutura etária e a composição das famílias como um todo. A estrutura familiar
brasileira, segundo Berquo (1998), continua predominantemente nuclear, mas o
tamanho das famílias diminuiu, e cresceu o número de uniões conjugais sem vínculos
legais e arranjos monoparentais – aqueles caracterizados pela presença do pai (ou da
mãe) com os filhos, contando ou não com outros parentes habitando junto. Para a
autora, as maiores transformações vêm ocorrer no interior da família, devido a
alterações da posição da mulher e por novos padrões de relacionamento entre os
membros da família.
Devemos considerar que, em termos operacionais, o macrossistema está
manifestado nas continuidades de forma e conteúdo reveladas pela análise de uma dada
cultura, a análise da família requer algumas informações sistemáticas em relação à sua
estrutura e ao nível ecológico em que ocorreram comportamentos de seus membros.
Apenas afirmar que estes sujeitos são pais ou crianças brasileiras de baixa
renda e não famílias pertencentes às camadas médias é oferecer apenas um marcador,
um sinal na porta do contexto ambiental, que deixa inesperada a sua natureza. Portanto
nossa investigação exigiu uma metodologia baseada na observação e, entrevista e
ademais dos entornos que trouxe, investigou a família e possíveis alterações
determinadas nas situações de envolvimento com justiça e seus efeitos.
Na Rua se posta como uma categoria empírica que compensa limites desta
investigação, pois apresenta amplitude e visibilidade ao processo de desenvolvimento dessas
famílias, emprestando movimento a todos os seus sistemas compostos, até o nível da pessoa.
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Colocando a tese de Luria (1976) no contexto das estruturas do
macrossistema, esse pesquisador nos exige que imaginemos o desenvolvimento
humano como ocorrendo dentro de um sistema ambiental dinâmico: “O
desenvolvimento acontece num trem em movimento e este trem é o que podemos
chamar de “macrossistema em movimento”.
Se existem duas trajetórias, uma inserida dentro da outra, qual é a relação
entre elas? Será que a pessoa simplesmente é levada pela corrente da história ou ela
apresenta um momento (quantidade de movimento) próprio? Existe alguma espera?
O passado deixa sua marca no presente? E por quanto tempo?
As respostas em nossa pesquisa residem na análise comparativa das
mudanças, sendo que no período fica clara a concepção da pessoa em sua relação
com as forças da mudança social e econômica, como protagonista e como sujeito
consciente de que nada teve, e com percepção sobre a intervenção judicial na família
como ineficaz e que quer, precisa, ou movimenta-se “NA RUA”, que também tem o
céu da liberdade, como o da foto seguinte.
FOTO nº 16
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Ou mesmo a porta do banheiro da casa coberta pelo símbolo da Pátria.

FOTO nº 17

A perspectiva ecológica de Urie Bronfenbrenner (1996), utilizada no presente
estudo de famílias de crianças e adolescentes, vítimas de violência, que sofreram
intervenção da justiça, no município de Jardinópolis - São Paulo, Brasil, constituiu-se
numa abordagem teórica que nos auxiliou, não só na compreensão da amplitude e
complexidade do universo estudado, mas em sua, descrição e explicação quanto aos
efeitos do ecossistema em cada pessoa que compõe a família.
O fato de essas mesmas pessoas, em função de acontecimentos de
violência, terem passado por uma organização autoritária, centralizada, rígida e
burocrática como é o Tribunal de Justiça, deslocando-se o fato e suas interfaces no
tempo, traz uma importância a este estudo que longitudinalmente acompanhou o
desenvolvimento de seus sujeitos em onze anos.
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A definição dos contornos que delimitam as famílias de nosso estudo, fala
de mudanças, de padrões difusos de relacionamentos, abalos internos e
interferências externas que dialogam com a contemporaneidade. Neste início de
século XXI, na realidade do Brasil, há um contexto bastante complexo e específico,
exigindo respostas sociais e culturais diferenciadas, das pessoas como um todo, e
muito especificamente das famílias, cuja compreensão ampara-se em bases bastante
amplas e focos distintos.
No passado, entendida como a mais naturalizada das esferas sociais, tal
naturalização não se sustenta em nosso estudo, concernente à ideologia que associa
a família à idéia de natureza. Importante salientarmos que a introdução da dimensão
da escolha, mediante as novas tecnologias reprodutivas, trouxe, mudanças que
afetaram a identificação da família, com o que podemos chamar de mundo natural.
Sarti (2003) chama a atenção que as distintas intervenções tecnológicas,
entretanto, atingem diferentemente a concepção de família, e que enquanto a pílula
anticoncepcional trouxe autonomia à sexualidade feminina, dissociando-a de
reprodução, as técnicas de reprodução assistida caminham em direção inversa, na
medida que reforçam a maternidade e seu valor social.
Para a autora, ambas as intervenções tecnológicas, relativas á anticoncepção
ou à reprodução assistida, implicam, pelo menos em algum nível, a introdução da
noção de escolha, seja para evitar a gravidez, seja para provocá-la por meios não
naturais. Nesse sentido, a ruptura com a concepção naturalizada da família reforçada
pelas tecnologias, pelo menos, contribui, ainda que não garanta, para se pensar os
eventos familiares, desde os mais cotidianos, como passíveis de indagações e de
negociações, permitindo a emergência de uma nova intimidade.
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No estudo em tela, a importância do desvendar como a própria família
define suas questões, anseios, necessidades, e como viveu uma intervenção judicial,
nos colocou imperativos de romper com o estatuto de verdade que detinha o nosso
próprio

entendimento

sobre

família,

enquanto

profissional

e

pesquisador,

conformada nas tendências a atribuir saber, mediante nossas próprias referências.
O estranhamento que tivemos de início, permitiu-nos, a posteriori , pensar a
família como uma realidade que se constitui pelo discurso sobre si própria, internalizada
por pessoas que constroem, mediante diferentes noções e em parâmetros de espaço e
de tempo, suas relações de parentesco, o fazendo em cultura, em contexto, de forma
simbólica, coadunada segundo as regras colocadas pela sociedade.
Mas ademais desta configuração, as famílias do estudo trouxeram um outro
elemento que agregou-se a este, sendo que relataram como membros da família também
aqueles com quem se pode contar, portanto mediante um eixo moral.
Considerando tratar-se de famílias com história de violência contra seus
filhos, seja por violência física, por negligência, por violência sexual, o que chama a
atenção nos dados de entrevistas é o quanto que a violência sexual cometida na família
afeta, direta ou indiretamente, todos os componentes da mesma. Observa-se, mesmo
tendo passado tempo pós-intervenção judicial, o modo como as pessoas envolvidas
nesta problemática tentam resolver ou mesmo amenizar as conseqüências decorrentes.
A observação de que o único tratamento que os abusadores recebem ainda é
a prisão, funcionando a lei como limite a este abusador que está no contexto da família,
e os relatos da maioria dos abusadores nas famílias deste estudo parecem indicar que
os mesmos não têm noção do que significou o ato incestuoso que praticaram. A culpa,
sentimento fundamental no processo de reparação, não aparece nos seus discursos,
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continuam negando o ato, e se defendendo mesmo após algum cumprimento de pena,
conotando-a como injusta. Não percebem o que fizeram como crime .
Os demais membros da família não conseguem verbalizar sobre o episódio da
violência. Citam o drama que se constituiu o momento da revelação, mas não se diz nada
sobre sentimentos e afetos pertinentes a essa situação. Um dos abusadores colocou que
depois dos fatos, eu era a primeira pessoa com quem falava sobre o assunto .
Observa-se que como reflexo da ideologia mercantil hegemônica da
sociedade, o universo familiar é desconsiderado, sendo que uma criança que vivencia
um problema familiar de violência é abordada, de forma simultânea, mas fragmentada
por diferentes entes, entre eles a justiça, numa lógica individualista e fragmentada,
gerando igualmente direitos de indivíduos isolados e direitos setorizados.
No período estudado, verificou-se aumento da ocorrência de violência
sexual, comparado com o período de cinco anos anteriores.
Encontramos elementos positivos e negativos em relação aos vínculos
familiares, os primeiros puderam ser relacionados à estrutura familiar, ao
funcionamento afetivo e ainda à qualidade das relações familiares. A estrutura
familiar foi associada à organização familiar enquanto papéis adotados por maioria
feminina em seus núcleos familiares, e as condições econômicas bastante deficitárias
e oriundas de políticas públicas, que fazem a manutenção e viabilização do núcleo
familiar. O funcionamento afetivo e ainda a qualidade das relações familiares
estiveram associados principalmente a elementos como: lealdade, confiança que liga
efetivamente as relações na família, os pais aos filhos.
Uma conclusão a destacar é que a partir do fato da posse de uma câmara
fotográfica, as crianças e os adolescentes das famílias deveriam fotografar quem eles
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consideravam sua família. Um dos resultados foi um número bastante significativo de
fotos do aparelho de televisão ligado, essas ações guardam um diálogo com as
famílias com história de violência.
Vale apontar que a relação entre violência na mídia e violência real não é
muito bem entendida em toda a sua complexidade. Além do fato da existência de
poucos estudos a respeito, tem sido dada atenção excessiva às relações estritamente
causais (muito difíceis de serem demonstradas), em vez de concentrar-se na
compreensão de todo o processo de aprendizagem cognitiva de crianças e adolescentes,
e no modo como eles formam atitudes e posições duradouras .
Embora uma revisão de literatura possibilite a existência de confirmação
empírica em estudos recentes, a maioria oriundos da América do Norte,
Austrália/Nova Zelândia ou Europa Ocidental, Ásia, América Latina e África, sobre a
percepção infantil da violência na tela, não se examina, enquanto contribuição para o
debate científico, o papel de apoio da sociedade como um todo, na própria família,
escola

e a comunidade mais ampla, visto que ela provavelmente exercerá uma

influência maior sobre o comportamento individual do que o aparelho de televisão.
Além de constatarmos relação entre violência na mídia e comportamento
agressivo nas crianças e adolescentes de nossa pesquisa, observa-se que suas
respectivas visões de mundo são obviamente influenciadas por experiências reais e
experiências com a mídia. As crianças e adolescentes pertencentes às famílias
estudadas relatam uma forte coincidência entre o que percebem como realidade e o
que vêem na tela. Todas elas estão cercadas por um ambiente em que tanto as
experiências “reais” como as experiências com a mídia reforçam a visão de que a
violência é natural. Parece-nos plausível relacionar os dois, violência na mídia e
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comportamento agressivo. Verificamos que as crianças, em particular, ou imitam
diretamente o que vêem na tela, ou integram os padrões de comportamento
observados a seu próprio repertório.
Sem nos alongarmos nesta discussão, é importante seu registro para
pesquisas sobre as influências da violência na televisão para a família, e seus efeitos
para espectadores infantis, na aprendizagem social e na dessensibilização no medo.
Os relatos dão conta de que não houve brincadeiras na infância das
pessoas que compõem as famílias. É interessante observar que, na perspectiva da
teoria ecológica, pessoa-processo-contexto-tempo estão interligados, e mesmo
havendo uma significativa distância entre o comportamento na vida real e o
comportamento no brinquedo, a atuação no mundo imaginário e o estabelecimento de
regras a serem seguidas criam uma zona de desenvolvimento proximal, na medida
em que impulsionam conceitos e processos em desenvolvimento. A brincadeira tem
função específica, responsável por alargar os horizontes do desenvolvimento da
criança, em não havendo brincadeiras podemos correlacionar sua não-existência com
promoção de desenvolvimento.
A abordagem ecológica do nosso estudo inspira uma reorientação no avanço
das pesquisas com famílias e na implementação de políticas públicas em sua direção.
Bronfenbrenner (1996) enfatiza: “A política pública é uma parte do
macrossistema

determinando

as

propriedades

específicas

do

exo-meso

e

microssistemas que ocorrem no nível da vida cotidiana e governam o curso do
comportamento e desenvolvimento humano” (p.9).
Gadamer (1997) nos diz que, na realização circular da compreensão, todo
começo é o final e todo o final é o começo.
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Portanto, retomamos a trajetória deste estudo e voltamos aos nossos
objetivos.
Em relação à primeira categoria empírica: “NÃO TIVE”, apreenderam-se
situações de insegurança e desamparo, com conseqüências para o comportamento e
para o desenvolvimento, em infância de “fome”, “trabalho infantil”, “ausência de
brincadeiras”, “não inserção escolar”, perpassadas nos universos econômico, político e
institucional. Já a segunda categoria “NÃO AJUDA E NÃO VIRA NADA” ao se apurar
como a família percebe a intervenção da justiça “revela que poucas incursões são feitas
frente à violência, revelando pontos estranguladores das possibilidades do fazer, pelo
Judiciário, em processos: (quantidade, tramitação e tempo); funcionários; criança como
prioridade absoluta; a violência institucional; falta de instituição de apoio. Emergem
ausência de entendimento da linguagem judiciária e dificuldade na tradução e
interpretação dos trâmites da justiça. Usam o mesmo idioma, mas não falam a mesma
língua, sendo esta uma das determinantes no descrédito na justiça, que se traduz na
crise de expansão da sociedade, não exclusiva da cultura judicial cujas tradições e vícios
institucionais fazem um Judiciário lento, formalista, elitista e distante da realidade social,
num quadro desfavorável à eficácia e à eficiência do Poder Constitucional, de que goza.
A terceira categoria empírica” NA RUA “traz inserção em relações” perversas,
estabelecidas no universo do tráfico de drogas, exploração, rejeição, violação de direitos
e privações econômicas. Concluiu-se que as famílias apresentam alterações de um
momento histórico para outro, sob distintas variáveis e com complexidade específica,
,quanto às capacidades de descobrir, sustentar ou alterar as propriedades de seu
desenvolvimento no ambiente, o que confirma nosso pressuposto.
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Ao focalizarmos a família, tendo como eixo norteador a Teoria dos
Sistemas Ecológicos proposta por Bronfenbrenner, também pudemos ter uma
compreensão dos fatores que permeiam a etiologia da violência e suas relações
manifestadas dentro da família. A tolerância às diferenças postou-se como um
vínculo que faz da família a estrutura social e emocional dos seus membros.

7. Considerações Finais
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7.CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Aqueles que estudam a pessoa numa perspectiva ecológica, são
capazes de ver o indivíduo e seus ambientes como sistemas de
formação mútuos, onde cada sistema muda no decorrer do tempo e
cada um deles adapta-se como resposta às mudanças ocorridas no
primeiro. Esta interação entre indivíduo e ambiente forma a base da
abordagem ecológica de desenvolvimento humano” Garbarino
(1992:16).

É fundamental a busca pelo desenvolvimento de pesquisas e programas
com visões mais ampliadas que não foquem só a vítima, mas também o agressor e o
restante do grupo familiar.
Os resultados desta pesquisa podem ser fundamentais para o incentivo e
implantação de programas de intervenção e prevenção da violência no contexto
ecológico onde ela se desenvolve, com possibilidades de, mediante aporte educacional,
trazer consciência às famílias sobre os seus comportamentos e relacionamentos
desencadeantes da violência que podem funcionar como promotores da resiliência.
Apontamos a importância de uma articulação de ações conjuntas dentro e
fora do sistema judiciário, no sentido de efetivar uma ação menos burocrática, em
menor tempo e mais eficiente junto às famílias que, mediante violência cometida,
tiveram a intervenção da justiça .
A visão da responsabilização da família, sobre as situações de violência,
perdeu substantiva força em nosso estudo, correlacionado com fatores culturais,
psicológicos, relacionais e socioeconômicos .
A intervenção da justiça, em casos de violência na família, necessita
considerar os novos marcos sociais, adequando-os aos novos dispositivos legais em
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outras bases processuais. A percepção das famílias, sobre a intervenção da justiça,
conforma-se na não-resolubilidade, considerada como hermética, lenta e arbitrária.
A flexibilização do direito carece de reengenharia dos procedimentos
processuais, rever sistemas, processos de informação subjacentes à sua concepção,
organização, realização e avaliação, com maiores esforços para aprimorar o sistema
de justiça adaptáveis à nova realidade e em consonância com as convenções
internacionais vigentes.
Refletir limites e extensão destes resultados é de fundamental importância
para influenciar a competência teórico-metodológica e ético-política, dentro e fora do
sistema judiciário, com estratégias de superação não só aos entraves à garantia dos
direitos , mas na participação das famílias na construção das políticas sociais, entendida
em sua dimensão dentro do sistema ecológico e seus significados, interligados numa
vasta e intrincada rede de relações pessoa, processo, contexto e tempo.
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ANEXOS

(ANEXO B)
Título da Pesquisa:
“ESTUDO DAS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, QUE
SOFRERAM INTERVENÇÃO DA JUSTIÇA, EM COMARCA DE VARA ÚNICA – ESTADO DE SÃO PAULOBRASIL

TERMO DE CONSENTIMENTO

A pesquisa tem como objetivo caracterizar a revitimização entre crianças e adolescentes
no período de 2000-2005, vítimas de violência por maus-tratos e que foram atendidas na
Comarca de Jardinópolis-SP, no período de 1995-1999 com ou não inserção à família;
Conhecer e analisar a reintegração às famílias das crianças e adolescentes, vítimas
de maus-tratos, no período de 1995-1999 e que foram atendidas na Comarca de
Jardinópolis-SP.
A realização deste estudo foi autorizado pelo juiz de Direito do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, Dr. Varner Hugo Albernaz.
1. Os depoimentos serão gravados em fita cassete, com a autorização dos entrevistados.
2. Os entrevistados poderão fazer qualquer pergunta ou pedir esclarecimentos sobre a pesquisa e
retirar seu consentimento a qualquer momento, deixando de participar do estudo, sem que isto
lhe traga qualquer prejuízo.
3. Serão preservadas a identidade e a privacidade do entrevistado.
4. Caso haja danos, a entrevista poderá recorrer à legislação para reparo dos mesmos.
5. Não haverá riscos nem desconfortos, ou gestos de qualquer natureza.

Eu,

____________________________________________________,

R.G.

nº

_______________, abaixo assinado confirmo ter recebido as informações sobre a
pesquisa a ser desenvolvida e autorizo a minha participação, ciente das observações
acima relacionadas.

Ribeirão Preto, ____ de __________________, __________

______________________________________
Assinatura

(ANEXO C)

MAPA CENSITÁRIO – VIOLÊNCIA FÍSICA

A. Violência Física
(
(

) Confirmada
) Não Confirmada

B. Agressor(a)
B.1 Vínculo com a vítima
(
(
(
(
(
(
(

) Pai
) Mãe
) Padrasto
) Madrasta
) Pai Adotivo
) Mãe Adotiva
) Outro - Especificar

B.2 Idade
( ) Menos de 20 anos
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) 20 – 24 anos
) 25 – 29 anos
) 30 – 34 anos
) 35 – 39 anos
) 40 – 44 anos
) 45 – 49 anos
) 50 – 54 anos
) 55 – 59 anos
) 60 anos ou mais

B.3 Sexo
(
(
(

) Masculino
) Feminino
) Sem Informação

B.4 Etnia
(
(
(
(

) Branco
) Pardo
) Preto
) Sem Informação

B.5 Naturalidade
(
(
(
(
(
(
(

) Norte
) Nordeste
) Sudeste
) Sul
) Centro-Oeste
) São Paulo
) Sem Informação

B.6 Ocupação
( ) Trabalhadores de profissões científicas, técnicas, artísticas e trabalhadores assemelhados.
( ) Membros dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, funcionários públicos superiores,
diretores de empresas e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores de serviços administrativos e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores de comércio e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores de serviços de turismo, hospitalidade, serventia, higiene e beleza, segurança
e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores agropecuários, florestais, da pesca e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores de produção industrial, operadores de máquinas, condutores de veículos
e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores que não podem ser classificados segundo a ocupação.
( ) Desempregados
( ) Aposentados
( ) Sem informações

B.7 Religião
(
(
(
(

) Católica
) Protestante
) Judaica
) Sem informação

B.8 Escolaridade
(
(
(
(
(
(
(

) Analfabeto
) 1° Grau Incompleto
) 1° Grau Completo
) 2° Grau Incompleto
) 2° Grau Completo
) 3° Grau Incompleto
) 3° Grau Completo

C. Vítima

C.1 Idade
(
(
(
(
(
(
(

) Até 1 ano
) 1 – 2 anos
) 3 – 6 anos
) 7 – 10 anos
) 11 – 13 anos
) 14 – 18 anos
) Sem informação

C.2 Sexo
(
(
(

) Masculino
) Feminino
) Sem informação

C.3 Etnia
(
(
(
(

) Branco
) Pardo
) Preto
) Sem Informação

C.4 Naturalidade
(

) Norte

(
(
(
(
(
(

) Nordeste
) Sudeste
) Sul
) Centro-Oeste
) São Paulo
) Sem Informação

C.5 Escolaridade
(
(
(
(
(
(

) 1ª - 4ª série (1° Grau)
) 5ª - 8ª série (1° Grau)
) 1ª - 3ª série (2° Grau)
) Não estuda
) Não se aplica
) Sem informação

C.6 Usa Álcool
(
(

) Sim
) Não

Usa droga
(
(

) Sim
) Não

D. Situação financeira da família/renda per capita
(
(
(
(
(
(

) Até 1 – 4 SM
) Mais de 1 – 4 a 1 – 2 SM
) Mais de 1 – 2 a 1 SM
) Mais de 1 a 2 SM
) Mais de 2 SM
) Sem Informação

E. Mudanças de endereço da família
(
(
(

) De uma a duas vezes
) De duas a quatro vezes
) Mais de quatro vezes

F. Número de vítimas / família abusiva
(
(
(
(

) Somente uma
) Duas
) Três
) Mais de Três

G. Métodos empregados para a agressão
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Socos
) Pontapés
) Beliscão
) Empurrão
) Imobilização
) Esganadura / Sufocação
) Afogamento
) Agressão com instrumentos
) Agressão com armas (brancas / de fogo)
) Queimaduras
) Envenenamento
) Outros – Especificar
) Sem informação

H. Tipos de ferimentos apresentados pela vítima
(
(
(
(
(
(
(

) Fraturas de membros inferiores e/ou superiores.
) Fraturas de crânio e/ou hematomas subdurais
) Fraturas no esqueleto
) Lesões viscerais
) Lesões tegumentares
) Queimaduras
) Outras – Especificar

i. Os ferimentos foram verificados por médico?
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem informação

J. Em caso afirmativo, tratamento médico oferecido à vítima
(
(
(
(
(
(
(

) Hospitalização de 1 dia ou menos
) Hospitalização de 2 a 7 dias
) Hospitalização de 8 a 30 dias
) Hospitalização acima de 30 dias
) Atendimento apenas em UBS (Unidade Básica de Saúde)
) Sem informação
) Outro – Especificar

L. Motivos da agressão
(
(
(
(
(
(
(

) Dificuldades escolares
) Desobediência
) Desonestidade
) Furtos
) Não-cumprimento de tarefas domésticas
) Dá prejuízos em casa
) Outros – Especificar

M. Conseqüências orgânicas para a vítima
(
(
(

) Invalidez permanente
) Invalidez temporária
) Nenhuma

N. Conseqüências psicológicas para a vítima
(
(
(
(
(
(

) Baixa auto-estima
) Comportamento agressivo
) Dificuldades de relacionamento com outros adultos e/ou crianças.
) Tentativa de suicídio
) Dificuldades escolares
) Outras – Especificar

O. Quantas vezes a vítima foi agredida?
(
(
(

) Uma vez
) Duas vezes
) Mais de três vezes

P. Recurso que foi primeiramente acionado em seguida à agressão.
(
(
(
(
(
(
(

) Médico Particular
) Hospital/ Unidade Básica de Saúde/Público
) Polícia
) Instituição de Bem-Estar Social
) Justiça da Infância e da Juventude
) Conselho Tutelar
) Sem informação

(

) Outro – Especificar

Q. Medidas de proteção adotadas quanto à vítima
(
(
(
(
(

) Mantida no lar.
) Mantida no lar, com a determinação de saída do(a) agressor(a).
) Separada da família e institucionalizada.
) Separada da família e adotada.
) Separada da família e colocada em família substituta provisória.

R. Encaminhamento da vítima a:
(
(
(
(
(
(

) Terapia individual
) Terapia de grupo
) Terapia familiar
) Nenhum
) Sem informação
) Outro - Especificar

S. Encaminhamento do(a) agressor(a)
(
(
(
(
(

) Justiça Criminal
) Tratamento Psicológico e/ou psiquiátrico.
) Nenhum
) Sem informação
) Outro – Especificar

T. Duração do caso na Justiça da Infância e da Juventude
(
(
(
(

) 1 ano
) 1 – 2 anos
) Mais de 3 anos
) Sem informação

(ANEXO D)

MAPA CENSITÁRIO – VIOLÊNCIA SEXUAL

D. Violência Sexual
(
(

) Confirmada
) Não Confirmada

E. Agressor(a)
B.1 Vínculo com a vítima
(
(
(
(
(
(
(

) Pai
) Mãe
) Padrasto
) Madrasta
) Pai Adotivo
) Mãe Adotiva
) Outro - Especificar

B.2 Idade
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Menos de 20 anos
) 20 – 24 anos
) 25 – 29 anos
) 30 – 34 anos
) 35 – 39 anos
) 40 – 44 anos
) 45 – 49 anos
) 50 – 54 anos
) 55 – 59 anos
) 60 anos ou mais

B.3 Sexo
(
(
(

) Masculino
) Feminino
) Sem Informação

B.4 Etnia
(
(
(
(

) Branco
) Pardo
) Preto
) Sem Informação

B.5 Naturalidade
(
(
(
(
(
(
(

) Norte
) Nordeste
) Sudeste
) Sul
) Centro-Oeste
) São Paulo
) Sem Informação

B.6 Ocupação
( ) Trabalhadores de profissões científicas, técnicas, artísticas e trabalhadores assemelhados.
( ) Membros dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, funcionários públicos superiores,
diretores de empresas e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores de serviços administrativos e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores de comércio e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores de serviços de turismo, hospitalidade, serventia, higiene e beleza, segurança
e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores agropecuários, florestais, da pesca e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores de produção industrial, operadores de máquinas, condutores de veículos
e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores que não podem ser classificados segundo a ocupação.
( ) Desempregados
( ) Aposentados
( ) Sem informações

B.7 Religião
(
(
(
(

) Católica
) Protestante
) Judaica
) Sem informação

B.8 Escolaridade
(
(
(
(
(
(
(

) Analfabeto
) 1° Grau Incompleto
) 1° Grau Completo
) 2° Grau Incompleto
) 2° Grau Completo
) 3° Grau Incompleto
) 3° Grau Completo

F. Vítima

C.1 Idade
(
(
(
(
(
(
(

) Até 1 ano
) 1 – 2 anos
) 3 – 6 anos
) 7 – 10 anos
) 11 – 13 anos
) 14 – 18 anos
) Sem informação

C.2 Sexo
(
(
(

) Masculino
) Feminino
) Sem informação

C.3 Etnia
(
(
(
(

) Branco
) Pardo
) Preto
) Sem Informação

C.4 Naturalidade
(
(

) Norte
) Nordeste

(
(
(
(
(

) Sudeste
) Sul
) Centro-Oeste
) São Paulo
) Sem Informação

C.5 Escolaridade
(
(
(
(
(
(

) 1ª - 4ª série (1° Grau)
) 5ª - 8ª série (1° Grau)
) 1ª - 3ª série (2° Grau)
) Não estuda
) Não se aplica
) Sem informação

C.6 Usa Álcool
(
(

) Sim
) Não

Usa droga
(
(

) Sim
) Não

D. Situação financeira da família/renda per capita
(
(
(
(
(
(

) Até 1 – 4 SM
) Mais de 1 – 4 a 1 – 2 SM
) Mais de 1 – 2 a 1 SM
) Mais de 1 a 2 SM
) Mais de 2 SM
) Sem Informação

E. Mudanças de endereço da família
(
(
(

) De uma a duas vezes
) De duas a quatro vezes
) Mais de quatro vezes

F. Número de vítimas/família abusiva
(
(
(
(

) Somente uma
) Duas
) Três
) Mais de Três

G. Tipo de agressão
(
(
(
(

) Tentativa de estupro
) Estupro
) Tentativa de prática de atos libidinosos
) Prática de atos libidinosos

H. Os ferimentos foram verificados por médico?
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem informações

I. Em caso afirmativo, tratamento médico oferecido à vítima
(
(
(
(

) Hospitalização de 1 dia ou menos
) Hospitalização de 2 a 7 dias
) Hospitalização de 8 a 30 dias
) Hospitalização acima de 30 dias

(
(
(

) Atendimento apenas em UBS (Unidade Básica de Saúde)
) Sem informação
) Outro – Especificar

J. Conseqüências orgânicas para a vítima
(
(

(
(

) Gravidez
) Doenças sexualmente transmissíveis
( ) Blenorragia
( ) Gonorréia
( ) Sífilis
( ) AIDS
) Lesões genitais
) Lesões físicas

L. Conseqüências psicológicas para a vítima
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Distúrbios de sono/alimentação
) Dificuldades de aprendizagem
) Fugas do lar
) Uso de álcool/drogas
) Prostituição infanto-juvenil
) Comportamento agressivo
) Tentativa de suicídio
) Sem informação
) Outro – Especificar

M. Quantas vezes a vítima foi agredida?
(
(
(

) Uma vez
) Duas vezes
) Mais de três vezes

N. Recurso que foi primeiramente acionado em seguida à agressão.
(
(
(
(
(
(
(
(

) Médico Particular
) Hospital/ Unidade Básica de Saúde/Público
) Polícia
) Instituição de Bem-Estar Social
) Justiça da Infância e da Juventude
) Conselho Tutelar
) Sem informação
) Outro – Especificar

O. Medidas de proteção adotadas quanto à vítima
(
(
(
(
(

) Mantida no lar.
) Mantida no lar, com a determinação de saída do(a) agressor(a).
) Separada da família e institucionalizada.
) Separada da família e adotada.
) Separada da família e colocada em família substituta provisória.

P. Encaminhamento da vítima a:
(
(
(
(
(
(

) Terapia individual
) Terapia de grupo
) Terapia familiar
) Nenhum
) Sem informação
) Outro – Especificar

Q. Encaminhamento do(a) agressor(a)
(
(
(
(
(

) Justiça Criminal
) Tratamento Psicológico e/ou psiquiátrico
) Nenhum
) Sem informação
) Outro - Especificar

R. Duração do caso na Justiça da Infância e da Juventude
(
(
(
(

) 1 ano
) 1 – 2 anos
) Mais de 3 anos
) Sem informação

(ANEXO E)

MAPA CENSITÁRIO – NEGLIGÊNCIA

A. Negligência
(
(

) Confirmada
) Não Confirmada

B.Agressor(a)
B.1 Vínculo com a vítima
(
(
(
(
(
(
(

) Pai
) Mãe
) Padrasto
) Madrasta
) Pai Adotivo
) Mãe Adotiva
) Outro - Especificar

B.2 Idade
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Menos de 20 anos
) 20 – 24 anos
) 25 – 29 anos
) 30 – 34 anos
) 35 – 39 anos
) 40 – 44 anos
) 45 – 49 anos
) 50 – 54 anos
) 55 – 59 anos
) 60 anos ou mais

B.3 Sexo
(
(
(

) Masculino
) Feminino
) Sem Informação

B.4 Etnia
(
(
(
(

) Branco
) Pardo
) Preto
) Sem Informação

B.5 Naturalidade
(
(
(
(
(
(
(

) Norte
) Nordeste
) Sudeste
) Sul
) Centro-Oeste
) São Paulo
) Sem Informação

B.6 – Região de Residência
(

) Urbana

(

) Rural

B.7 - Ocupação
( ) Trabalhadores de profissões científicas, técnicas, artísticas e trabalhadores assemelhados.
( ) Membros dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, funcionários públicos superiores,
diretores de empresas e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores de serviços administrativos e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores de comércio e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores de serviços de turismo, hospitalidade, serventia, higiene e beleza, segurança
e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores agropecuários, florestais, da pesca e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores de produção industrial, operadores de máquinas, condutores de veículos
e trabalhadores assemelhados.
( ) Trabalhadores que não podem ser classificados segundo a ocupação.
( ) Desempregados
( ) Aposentados
( ) Sem informações

B.8 Religião
(
(
(
(
(

) Católica
) Protestante
) Judaica
) Outra - Especificar
) Sem informação

B.9 Escolaridade
(
(
(
(
(
(
(

) Analfabeto
) 1° Grau Incompleto
) 1° Grau Completo
) 2° Grau Incompleto
) 2° Grau Completo
) 3° Grau Incompleto
) 3° Grau Completo

B.10 – Usa álcool
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem informação

B.11 – Apresenta distúrbios mentais
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem informação

C. Vítima

C.1 Idade
(
(
(
(
(
(
(

) Até 1 ano
) 1 – 2 anos
) 3 – 6 anos
) 7 – 10 anos
) 11 – 13 anos
) 14 – 18 anos
) Sem informação

C.2 Sexo
(

) Masculino

(
(

) Feminino
) Sem informação

C.3 Etnia
(
(
(
(

) Branco
) Pardo
) Preto
) Sem Informação

C.4 Naturalidade
(
(
(
(
(
(
(

) Norte
) Nordeste
) Sudeste
) Sul
) Centro-Oeste
) São Paulo
) Sem Informação

C.5 Região de Residência
(
(

) Urbana
) Rural

C.6 Escolaridade
(
(
(
(
(
(

) 1ª - 4ª série (1° Grau)
) 5ª - 8ª série (1° Grau)
) 1ª - 3ª série (2° Grau)
) Não estuda
) Não se aplica
) Sem informação

C.6 Usa Álcool
(
(

) Sim
) Não

Usa droga ?
(
(

) Sim
) Não

C.8 – Apresenta distúrbios mental ?
(
(

) Sim
) Não

D. Situação financeira da família/renda per capita
(
(
(
(
(
(

) Até 1 S.M.
) De 1 a 3 S.M.
) De 3 a 6 S.M.
) De 6 a 9 S.M.
) Mais de 10 S.M.
) Sem Informação

E. Mudanças de endereço da família
(
(
(
(

) De uma a duas vezes
) De duas a quatro vezes
) Mais de quatro vezes
) Sem informação

F. Número de vítimas/família abusiva
(
(
(
(

) Somente uma
) Duas
) Três
) Mais de Três

G. Aspectos apresentados pela vítima que caracterizam negligência:

G. 1 Negligência física
( ) Roupas sujas
( ) Mau cheiro
( ) Piolhos e/ou outros tipos de parasitas no couro cabeludo.
( ) Parasitas em outras partes do corpo.
( ) Feridas ou alergias pelo corpo por falta de higiene.
( ) Dentes mal cuidados, cáries em grande número e falta de visitas ao dentista.
( ) Ausência de tratamento médico mesmo com a vítima apresentando algum tipo de doença
do conhecimento do adulto agressor.
( ) Desnutrição
( ) Outros – Especificar

G.2 Negligência afetiva
G.2a Aspectos apresentados pelo agressor que revelam negligência afetiva:
(
(
(
(

) Agressor manifesta verbalmente seu desinteresse pela vítima
) Agressor afirma querer “dar” a vítima ou institucionalizá-la
) Agressor demonstra não possuir interação afetiva com a vítima
) Outros – Especificar

G.2b Aspectos apresentados pela vítima que revelam negligência afetiva:
(
(
(

) Carência afetiva
) Vítima demonstra não possuir vínculos afetivos ou possuir vínculos frágeis
) Outro - Especificar

H. Aspectos de moradia, observados pelo Assistente Social:
(
(
(
(
(
(
(

) Não há roupas limpas na casa
) Vítimas fica abandonada por várias horas
) Vítima fica abandonada por vários dias
) Vítima não possui horários regulares para comer, brincar ou dormir
) Vítima sujeita à realização de tarefas além de suas responsabilidades
) Casa suja no geral
) Lixo, restos de comidas espalhados pelo chão, demonstrando falta de asseio.

I. Houve avaliação médica ?
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem informação

J. Em caso afirmativo, tratamento médico a vítima
(
(
(
(

) Hospitalização - especificar o tempo
) Atendimento apenas em U.B.S.
) Sem informação
) Outro – Especificar

L. Houve avaliação psicológica ?
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem informação

M. Motivo da negligência:
(
(
(
(

) a vítima é parecida com alguém de quem o agressor não gosta
) a vítima possui características psicológicas/físicas que desagradam ao agressor
) a vítima viveu com outra pessoa e não é aceita pelos pais ou atuais responsáveis
) agressor alega “não ter tempo” para cuidar da vítima

N. Conseqüências orgânicas para a vítima:
(
(
(
(

) nenhuma
) invalidez temporária
) invalidez permanente
) outras - especificar

O. Conseqüências psicológicas para a vítima
(
(
(
(
(
(
(

) Baixa auto-estima
) Comportamento agressivo
) Dificuldade de relacionamento com outros adultos e/ou crianças
) Dificuldades escolares
) Ausência de limite de regras
) Outras – Especificar
) Sem informação

P. Há quanto tempo a vítima está sendo negligenciada ?
(
(
(
(
(
(

) Seis meses
) Até um ano
) Entre um e dois anos
) Entre dois e três anos
) Entre três e quatro anos
) Mais de quatro anos

Q. Medidas de proteção adotadas quanto à vítima:
(
(
(
(

) Mantida no lar .
) Separada da família e institucionalizada.
) Separada da família e adotada.
) Separada da família e colocada em família substituta provisória.

R. Encaminhamento da vítima a:
(
(
(
(
(
(

) Terapia individual
) Terapia de grupo
) Terapia familiar
) Nenhum
) Sem informação
) Outro – Especificar

S. Encaminhamento do(a) agressor(a)
(
(
(
(
(

) Justiça Criminal
) Tratamento Psicológico e/ou psiquiátrico
) Nenhum
) Sem informação
) Outro - Especificar

T. Duração do caso na Justiça da Infância e da Juventude
(
(
(
(

) 1 ano
) 1 – 2 anos
) Mais de 3 anos
) Sem informação

(ANEXO F)
AVALIAÇÃO DA FAMÍLIA (Segundo Modelo Calgary)
ESTRUTURA INTERNA

1. COMPOSIÇÃO DA FAMÍLIA
A. A família é um Sistema ou Unidade?
B. Seus membros podem ou não ser relacionados, viver ou não juntos?
C. Quem está neste sistema familiar?
D. Existe um compromisso e vínculo afetivo entre os membros da Unidade que abragem obrigações
futuras?
E. As funções de responsabilidade?

1.1 QUESTÕES:


Pode me dizer quem faz parte da família?



Alguém mais vive com vocês? por exemplo, avós, pensionistas?



Alguém mais, considerado como da família, vive aqui com vocês?

2. GÊNERO
Status
Acomodação
Atenção
Bem-estar

2.1 QUESTÕES
Quem é responsável pelos trabalhos domésticos?

3. ORDEM DE NASCIMENTO

Refere-se à posição dos filhos na família, em relação à idade e ao sexo. A ordem de
nascimento, sexo e diferença de idade entre os irmãos.
3.1 QUESTÕES
Quantos filhos vocês têm?
Quem é o mais velho?
Quantos anos ele(a) tem?
Qual o próximo depois dele(a)?
Ocorreu algum aborto?

(ANEXO G)
ROTEIRO DE ENTREVISTA

1. DO ENTREVISTADO
1.1 Identificação:
Nome:___________________________________________________________________
Data nascimento:______________/_______________/__________ Idade:_____________
Sexo:_______________________
Profissão:___________________
Grau de escolaridade:_______________________________________________
Município e bairro em que reside:_____________________________________________

2. INFÂNCIA , ADOLESCÊNCIA E VIDA FAMILIAR
2.1 Questões norteadoras:


Você pode me falar sobre a sua infância e adolescência e como se deu a vida familiar
naquela época?



Após os acontecimentos que determinaram a ida ao Fórum, como vive a família?



Como foi a trajetória da família, antes e depois da intervenção judicial?



Como se encontra a criança e ou adolescente que foi vítima de violência nessa mesma
família? Cessaram-se os agravos?



Como a família percebe a intervenção da justiça, perante os acontecimentos de
violência pelos quais passou?



Essa criança ou adolescente voltou ao Fórum, após comportamento violento dado à
prática do ato infracional?

ANEXO H
CONTATOS REALIZADOS
Quadro – Número de pessoas por família
Famílias

Número

%

F1

15

22,73

F2

4

6,06

F3

7

10,61

F4

8

12,12

F5

5

7,58

F6

6

9,09

F7

5

7,58

F8

7

10,61

F9

9

13,64

Total

66

100

Número de contatos do pesquisador com as famílias = 88 contatos
Número de horas com entrevistas = 240 horas e 15 minutos
Quadro – Número de gerações presentes nas famílias
Gerações

Número

%

1

10

15,15

2

17

25,76

3

39

59,09

Total

66

100

APÊNDICES

