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Nada é impossível de mudar  

 

Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo.  

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em 

tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade  

consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural nada deve  

parecer impossível de mudar.  

 

Bertolt Brecht 



 

 

RESUMO 
 

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre o enraizamento e naturalização da violência 
pelos adolescentes em situação de acolhimento institucional na cidade de Campos dos 
Goytacazes-RJ. Para atingir o objetivo foi feito uma análise teórica do termo violência e 
suas expressões considerando a realidade brasileira e seu contexto politico econômico 
que é marcado por forte desigualdade social. Tendo em vista que a juventude não é um 
segmento uniforme, se faz necessário considerar os fatores da classe, raça e gênero dos 
jovens que são acolhidos de forma histórica como medida de proteção social. Além 
disto, este trabalho pretende realizar análises sobre os relatos e falas das situações de 
violência vivenciada pelos mesmos na esfera pública, privada e a relação de violência 
entre os próprios adolescentes. 
 
Palavras chave: Violência; Juventude; Acolhimento institucional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
This paper aims to give thought to the root and naturalization of violence experienced 
by adolescents in institutional shelter in Campos dos Goytacazes-RJ. In order to achieve 
this goal, a theoretical analysis was made concerning the term "violence" and its 
expressions facing Brazil's political and economic background marked by vigorous 
social inequality. Insofar as  youth is not a uniform segment, it is necessary to consider 
the factors of class, race and gender of young people who are historically 
institutionalized as a measure of social protection. Furthermore, this paper intends to 
perform analyzes on the reports and statements of people who experience situations of 
violence in the public and private sphere, as well as the relation of violence among 
adolescents themselves. 
 
 
Key Word: Violence; Youth; Institutional shelter. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho pretende analisar a violência vivida e relatada por adolescentes em 

situação de acolhimento institucional e o modo como essa violência está naturalizada e 

enraizada no cotidiano desses jovens. Tendo em vista que o acolhimento institucional é 

uma medida protetiva de caráter excepcional e provisória que se torna necessária após a 

ocorrência de violação de direitos, é necessário compreender que tipos de violências 

(intrafamiliar e estrutural) que as crianças e adolescentes tem sofrido e suas diferentes 

manifestações, a fim de que se tenha mais clareza sobre o objeto de intervenção do 

Serviço Social em instituições de acolhimento e possíveis formas de atuação e 

enfrentamento das mesmas.       

 Durante o período de estágio obrigatório e através da participação no projeto de 

pesquisa foi possível se aproximar de duas diferentes unidades de acolhimentos 

institucionais. Nelas foi visível que a violência é vista pelos adolescentes de modo 

“natural”, como algo do cotidiano, além de ser representada através de falas, 

brincadeiras, gírias, desenhos, gestos, sendo possível analisar que em ambos os 

acolhimentos, as crianças e os adolescentes tendem a naturalizar as situações de 

violência vividas e não enxerga-las como tal.     

 Considerando que o processo de desenvolvimento da criança e do adolescente se 

dá em um determinado contexto histórico, social e político, é possível afirmar que este 

processo de socialização inserido em uma realidade violenta, de rompimentos de 

vínculos resultam em impactos diretos no processo de formação desta criança ou 

adolescente.           

 A violência enquanto categoria teórica a ser trabalhada, pode ser expressa na 

forma intrafamiliar, ou seja, a partir das relações familiares que convive com o infante 

(como a negligencia, abuso, maus tratos), porém esta não pode ser estudada de modo 

isolado. É necessária uma análise com diferentes espaços sociais, em uma perspectiva 

macro, que analise a violência estrutural, considerada como aquela que incide sobre a 

condição de vida das crianças e adolescentes, a partir de decisões históricas- 

econômicas e sociais.         

 Além de analisar como a fase da juventude é entendida na sociedade, a partir de 

autores que discute a juventude não como uma fase homogênea, ou uma categoria 

uniforme, mas que se constrói a partir de suas relações concretas do cotidiano.  

Com o objetivo de entender o processo de naturalização da violência pelos 
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adolescentes acolhidos em instituições de acolhimentos, pretende-se ainda compreender 

a categoria teórica da violência e suas expressões, analisando a política neoliberal e sua 

relação com as diferentes expressões da violência; além de analisar as experiências de 

violência vivenciadas pelos adolescentes.      

 A metodologia deste trabalho se deu a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre 

as principais categorias tratadas, além dos relatos presenciados nas instituições de 

acolhimentos institucionais, parte como estagiaria do curso de Serviço Social e parte 

como pesquisadora, ambos situados na cidade de Campos dos Goytacazes – RJ.  

 Os dados empíricos foram coletados dos registros das atividades realizadas no 

âmbito do projeto de intervenção “Escuta de crianças e/ou adolescentes acolhidos: uma 

troca sobre o acolhimento institucional, racismo e projeto de vida”, no segundo 

semestre de 2018 realizado durante o estágio supervisionado em Serviço Social e dos 

dados coletados no âmbito da pesquisa-extensão já mencionada, através da observação 

participante e de oficinas temáticas. Portanto, este é um trabalho qualitativo, pois se 

preocupa com os aspectos da realidade para além de dados quantitativos.   

 Dessa forma, a monografia está organizada em 3 capítulos. O primeiro capítulo 

tem o objetivo de compreender a categoria violência a partir de autores que analisam a 

realidade brasileira e suas especificidades, considerando a situação politica, econômica 

e a relacionando com a ausência de proteção social de quem sofre os territórios 

periféricos.          

 O segundo capítulo analisa o segmento da juventude tendo como principio que a 

juventude não é uma categoria uniforme, mas que se constrói de acordo com o contexto 

politico, histórico e espacial em que o jovem está inserido. Considerando então, a 

juventude que possui seus direitos violados, a medida de proteção social destinada a 

esses jovens é o acolhimento institucional. Dessa forma, este capítulo tem ainda por 

objetivo caracterizar o espaço do acolhimento e o perfil dos jovens acolhidos. 

 Por fim, o terceiro capítulo visa analisar os dados e relatos dos adolescentes 

acolhidos, de forma a interpretar como a violência é expressa e vista pelos adolescentes, 

além de compreender como tais manifestações da violência foram naturalizadas e 

enraizadas no cotidiano dos adolescentes no acolhimento.    

 Tendo como princípio que o acirramento da violência é uma expressão da 

questão social, objeto de intervenção do Serviço Social, este trabalho pode contribuir 

para gerar reflexões sobre como a violência impacta a formação de jovens no seu modo 

de ser e estar no mundo, além de problematizar as respostas destinadas a crianças e 
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adolescentes que são vítimas e reprodutoras da violência. Nesse sentido, 

compreendendo o modo como os jovens veem e percebem a violência, é possível criar 

mecanismos de prevenção, com reforço à rede socioassistencial de proteção priorizando 

a escuta qualificada a estes jovens. 
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2 A VIOLÊNCIA COMO CATEGORIA TÉORICA E SUAS EXPRESSÕES 
 

 

Este capítulo tem por objetivo realizar uma reflexão sobre o fenômeno da 

violência a partir dos autores brasileiros Chauí (1998; 2018), Minayo (2006; 2013), 

Caldeira (2000) e Adorno (2002) a fim de se compreender com base em aproximações 

sobre o tema, o contexto em que a violência é produzida e sofrida na sociedade 

brasileira com base no sistema político e econômico capitalista neoliberal.  

 A violência enquanto categoria teórica é analisada de diferentes formas por 

filósofos, sociólogos, psicanalistas, antropólogos, que dentro de seus estudos e 

especificidades buscam analisá-la enquanto ação produzida pelos homens e como parte 

da sociedade ao longo da história da humanidade.     

 A filósofa Marilena Chauí, estudiosa da violência no contexto brasileiro, a 

define como: 

Violência vem do latim vis, força, e significa: 1) tudo que age usando 
a força para ir contra a natureza de algum ser é (desnaturar); 2) todo 
ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de 
alguém (é coagir, constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de 
violação da natureza de alguém ou alguma coisa valorizada 
positivamente por uma sociedade (é violar); 4) todo ato de 
transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma 
sociedade define como justa e como direito; 5) consequentemente, 
violência de brutalidade, sevicia e abuso físico e/ou psico contra 
alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela 
opressão, intimidação, pelo medo e pelo terror (CHAUÍ, 1998). 
 

Este conceito é caracterizado pela abrangência de como a violência pode ser 

retratada, tanto no espaço institucional, como nas relações familiares, comunitárias e a 

partir do Estado.           

 Chauí (1998) em suas análises afirma que no Brasil há um mito poderoso da 

não-violência brasileira que transmite a imagem de um povo alegre, generoso e 

solidário. Porém, a autora considera tais características um mito que ainda se mantém na 

sociedade atual mesmo com o impacto da violência real, analisando que o modo de 

interpretação da violência é justamente um meio e instrumento que conserva tal mito.

 A autora exemplifica que termos como chacinas, massacres, surtos, epidemias, 

crise ética, são usados com a função de oferecer uma imagem unificada da violência. 

Dessa forma, a violência aparenta estar localizada através de um determinado período 

(surto, epidemia), sendo considerado então algo temporário e também de um 

determinado grupo, classificado como “os outros”, “os criminosos”. A partir desses 
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elementos entre outros, não se compreende a sociedade brasileira como estruturalmente 

violenta. Assim, 

[...] a violência fica circunscrita ao campo da delinquência e da 
criminalidade, o crime sendo definido como ataque à propriedade 
privada (furto, roubo e latrocínio, isto é, roubo seguido de 
assassinato). Esse mecanismo permite, por um lado, determinar quem 
são os "agentes violentos" (de modo geral, os pobres) e legitimar a 
ação (esta sim, violenta) da polícia contra a população pobre, os 
negros, as crianças de rua e os favelados. A ação policial pode ser, às 
vezes, considerada violenta, recebendo o nome de "chacina" ou 
"massacre" quando, de uma só vez e sem motivo, o número de 
assassinados é muito elevado. No restante das vezes, porém, o 
assassinato policial é considerado normal e natural, uma vez que se 
trata de proteger o "nós" contra o "eles"; (CHAUÍ, 1998). 

  

A referida autora ainda define a violência como “toda prática e toda ideia que 

reduza um sujeito à condição de coisa, que viole interior e exteriormente o ser de 

alguém, que perpetue relações sociais de profunda desigualdade econômica, social e 

cultural” (CHAUÍ, 1998).        

 Os elementos supracitados contribuem para a compreensão da violência não 

como algo temporário, ou de apenas um grupo de pessoas marginalizados, mas ligado a 

diferentes fatores. A autora avança na análise considerando que “as desigualdades 

econômicas, sociais e culturais, as exclusões econômicas, políticas e sociais, a 

corrupção como forma de funcionamento das instituições, o racismo, o sexismo, a 

intolerância religiosa, sexual e política são consideradas formas de violência” (CHAUÍ, 

1998). Portanto, a sociedade brasileira é estruturalmente violenta, pois o que estrutura e 

organiza as relações sociais brasileiras são violentas, ao mesmo passo que não são 

percebidas, e ainda, naturalizadas.       

 Neste sentido, com base no contexto sócio histórico brasileiro, Chauí (2018) 

acrescenta a existência da violência simbólica, definida como “a maneira como a nossa 

sociedade se estrutura em termos de valores, normas e regras que organizam as relações 

sociais e políticas” (CHAUÍ, 2018, p. 42).      

 Considerando que até o tempo presente a sociedade brasileira possui marcas da 

sociedade colonial escravista, esta ainda é marcada pelo predomínio do espaço privado 

sobre o público. A autora explana que de forma cultural e simbólica as relações sociais e 

intersubjetivas são sempre realizadas como relações hierárquicas e assimétricas, de 

mando e obediência, que são transformadas em desigualdade.   

 Já para a autora Minayo (2013), estudiosa da violência associada à saúde, a 



17 
 

violência se caracteriza como um fato humano e social, justificando que não se conhece 

nenhuma sociedade totalmente isenta de violência. Conceitua então que a violência: 

“consiste no uso da força, do poder e de privilégios para dominar, submeter e provocar 

danos a outros: indivíduos, grupos e coletividades” (MINAYO, 2013, p. 23). A autora 

discorre que a violência assume uma configuração social, econômica, política e 

institucional que é diferente de acordo com o período histórico, contexto e lugar. 

 Há de se considerar ainda, segundo Minayo (2006) e Adorno (2002) que dentro 

do contexto brasileiro o avanço e ampliação da democracia geraram maior 

reconhecimento social, isto é, uma população mais participativa, reivindicativa nas lutas 

pelos direitos civis e sociais dos grupos historicamente excluídos como mulheres, 

negros e crianças. Em decorrência desta maior participação, compreende-se a 

dominação, agressão física, psicológica, moral também como violências, considerando 

uma violação dos direitos individuais e coletivos.     

 Contudo, Adorno (2002) afirma que apesar do avanço democrático e a sociedade 

brasileira ter se tornado mais densa e complexa ao longo da história, o problema da 

desigualdade social e concentração de riqueza não reduziu e em paralelo a isto, temos o 

crescimento das taxas de violência.       

 Para Adorno (2002) a sociedade brasileira egressa do regime autoritário, vem 

experimentando, pelo menos, quatro tendências do crescimento das taxas de violência, 

que elenca como:  

a) o crescimento da delinquência urbana, em especial dos crimes 
contra o patrimônio (roubo, extorsão mediante sequestro) e de 
homicídios dolosos (voluntários); b) a emergência da criminalidade 
organizada, em particular em torno do tráfico internacional de drogas, 
que modifica os modelos e perfis convencionais da delinquência 
urbana e propõe problemas novos para o direito penal e para o 
funcionamento da justiça criminal; c) graves violações de direitos 
humanos que comprometem a consolidação da ordem política 
democrática; d) a explosão de conflitos nas relações intersubjetivas, 
mais propriamente conflitos de vizinhança que tendem a convergir 
para desfechos fatais (ADORNO, 2002, p. 88). 

 

Adorno (2002) destaca que as taxas de criminalidade violenta no Brasil em 

cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo são superiores as taxas de algumas 

metrópoles norte-americanas, o que é considerado um dado que ilustra a realidade 

violenta em que o Brasil vivia na época de sua análise.     

 Os autores citados compreendem a violência de forma semelhante e dão ênfase 

no acirramento da violência como um desdobramento da desigualdade social, da 
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concentração de riqueza e aumento da pobreza, que é justificado através dos dados e 

análises. Desse modo encontram como ponto comum, a violência como uma 

manifestação da desigualdade e pobreza, portanto, uma expressão da questão social, que 

é acentuada com a ausência dos serviços básicos de saúde, educação, lazer em paralelo 

ao aumento de um estado penal e repressivo.  

 

 

2.1 Violência e pobreza 

 

 Ao compreender o acirramento da violência como um fenômeno da 

desigualdade social e como a mesma repercute no imaginário social, os autores citados 

anteriormente e outros, fazem diferentes análises a partir de seus estudos.  

Com base nos dados do final da década de 1990 referentes ao aumento da 

violência e da criminalidade real, e em consequência disto o medo social, a autora 

Caldeira (2000) em seu livro Muros das Cidades entrevistou diversas pessoas de 

diferentes classes sociais para compreender as experiências sobre a violência e o medo 

social. Afirma então que “apesar de as experiências da violência e o medo das pessoas 

variar segundo a classe social a que pertencem, todos estão igualmente preocupados 

com medidas de proteção” (CALDEIRA, 2000, p. 78).    

 No entanto, são nas regiões periféricas (favelas, cortiços) em que a violência, o 

crime e os criminosos estão associados. A autora compara que ambas são habitações, 

mas não são o que as pessoas consideram residências apropriadas, ou ainda preconceito 

com a cultura popular. Isto é, excluídos do universo do que é tido como adequado, eles 

são simbolicamente constituídos como espaços do crime, espaços de características 

impróprias, poluidoras e perigosas (CALDEIRA, 2000).    

 Assim como a Chauí (1998) afirma, a imagem da violência e do criminoso é 

sempre tido como algo distante, que vem do outro. As entrevistas realizadas por 

Caldeira (2000) corroboram com esta ideia, uma vez que para os próprios moradores 

das regiões periféricas - que são os lugares considerados “perigosos” e de onde “vem” à 

violência e criminalidade -, os moradores se diferenciam e se afastam dos criminosos 

sinalizando suas diferenças como: aqueles que possuem mau cheiro; sujos; falam 

palavrões; comportamentos imorais; têm famílias divididas; filhos de mães solteiras; 

crianças que não foram criadas devidamente.      

 Conclui então que através das falas dos entrevistados, “tudo o que quebra os 
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padrões do que se considera boa conduta pode ser associado a criminosos, ao crime e a 

seus espaços. O que pertence ao crime é tudo o que a sociedade considera impróprio” 

(CALDEIRA, 2000, p. 80).        

 Almeida (2008) também afirma que o medo e a fala do crime produzem 

preconceitos e estereótipos, reforçando assim o processo social de criminalização de 

certos grupos, todos pertencentes às camadas pobres. Um dos grandes consensos nas 

tentativas de explicação da criminalidade é a sua associação com a pobreza. 

 A autora Caldeira (2000) acrescenta ainda que a profunda desigualdade que 

permeia a sociedade brasileira certamente é pano de fundo da violência cotidiana e do 

crime. No imaginário popular a associação de pobreza e crime é muito forte e se da 

sempre que se fala de violência. No entanto, conclui que: 

 

[...] todos os dados indicam que o crime violento está distribuído 
desigualmente e afeta especialmente os pobres. No entanto, 
desigualdade- e pobreza sempre caracterizaram a sociedade brasileira 
e é difícil argumentar que apenas elas explicam o recente aumento da 
criminalidade violenta. Na verdade, se a desigualdade é um fator 
explicativo importante, não é pelo fato de a pobreza estar 
correlacionada diretamente com a criminalidade, mas sim porque ela 
reproduz a vitimização e a criminalização dos pobres, o desrespeito 
aos seus direitos e a sua falta de acesso à justiça (CALDEIRA, 2000, 
p. 134). 

 

Nesse sentido, para Adorno (2002) assim como os outros autores supracitados, 

há uma relação direta entre os níveis de desigualdades sociais e as precárias condições 

de vida com o aumento da violência. 

No entanto não há como deixar de reconhecer relações entre a 
persistência, na sociedade brasileira, da concentração da riqueza, da 
concentração de precária qualidade de vida coletiva nos chamados 
bairros periféricos das grandes cidades e a explosão da violência fatal. 
Mapas da violência, realizados para algumas capitais brasileiras na 
década passada, indicavam que as taxas de homicídios eram sempre e 
flagrantemente mais elevadas nessas áreas do que nos bairros que 
compõem o cinturão urbano melhor atendido por infraestrutura 
urbana, por oferta de postos de trabalho, por serviços de lazer e 
cultura. [...] Tudo isso parece indicar, nesses bairros, maior 
predisposição para desfechos fatais em conflitos sociais, interpessoais 
e intersubjetivos (ADORNO, 2002, p. 112). 

 
Em conformidade com o que o autor Adorno (2002) elencou, a Minayo (2006) 

analisa que “uma das formas mais contundentes de violência no Brasil, que se poderia 

chamar de estrutural e ‘estruturante’ pelo seu grau de enraizamento, são os níveis 

elevadíssimos de desigualdade que persistem historicamente e são o chão sobre o qual 
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se assentam muitas outras expressões” (MINAYO, 2006, p. 27). Dessa forma, segundo 

a autora, a violência estrutural é aquela que incide sobre a condição de vida dos sujeitos 

a partir de decisões histórico-econômicas e sociais.     

 Abramovay et. all (2002), analisa que a violência associada à pobreza, não é sua 

consequência direta, mas como as desigualdades sociais estão postas negando o direito 

ao acesso a bens e equipamentos de lazer, esporte e cultura opera nas especificidades de 

cada grupo social o que pode contribuir para o desencadeamento de comportamentos 

violentos.          

 A autora ainda coloca que apesar do fato de a violência não estar limitada a 

estratos sociais, econômicos, raciais ou geográficos, levantamentos estatísticos 

demonstram que ela atinge com maior intensidade a grupos específicos como, por 

exemplo, os jovens do sexo masculino (ABRAMOVAY et. all, 2002). Uma das 

explicações que a autora e os dados revelam é que este grupo social sofre maior 

incidência pela questão da vulnerabilidade social.     

 A vulnerabilidade social então é entendida como o resultado negativo da relação 

entre a disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles 

indivíduos ou grupos e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, 

culturais que provêm do Estado, do mercado e da sociedade (ABRAMOVAY et. all, 

2002).          

 Entretanto, o termo vulnerabilidade social possui críticas por parte de alguns 

autores como Silva; Yazbek e Giovanni (2011), Raichelis; Couto; Yazbek (2012) que 

defendem que o termo deve ser problematizado por não contemplar a totalidade da 

questão social, ao contrário, fragmenta e escamoteia as contradições da relação capital x 

trabalho.          

 As autoras, Raichelis; Couto; Yazbek (2012) afirmam ainda que o termo pode 

provocar uma despolitização crítica das relações societárias mais amplas. As autoras 

colocam então que o equacionamento de grande parte das “vulnerabilidades sociais” 

não tem origem na dinâmica local, depende de políticas macroestruturais que 

extrapolem os limites da intervenção no território.      

 Já os autores Silva; Yazbek e Giovanni (2011) debatem que ambos os conceitos 

de vulnerabilidade social quanto de risco social devem ser problematizados porque eles 

não são adjetivos da condição do sujeito, nem tão pouco deve ser responsabilizado por 

tal, mas a produção da desigualdade é inerente ao sistema capitalista, que produz e 

reproduz vulnerabilidades e riscos sociais.      
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 Portanto, as desigualdades sociais que são expressões da questão social na 

relação capital x trabalho inerente a sociedade capitalista produz pobreza, mas que não 

pode ser entendida apenas pela variável da renda, mas por diversos fatores, de forma 

multidimensional. Assim como classifica a autora Silva (2010): 

 

O entendimento é de que o sistema de produção capitalista, centrado 
na expropriação e na exploração para garantir a mais valia, e a 
repartição injusta e desigual da renda nacional entre as classes sociais 
são responsáveis pela instituição de um processo excludente, gerador e 
reprodutor da pobreza, entendida enquanto fenômeno estrutural, 
complexo, de natureza multidimensional, relativo, não podendo ser 
considerada como mera insuficiência de renda (SILVA, 2010, p. 157). 

  
 Portanto, é possível afirmar, que, com a ausência de um Estado garantidor de 

direitos, que não oferece condições mínimas de produção e reprodução social, os 

indivíduos sem acesso a bens e serviços e desprovidos de capital estão mais suscetíveis 

à violência.          

 A realidade de violência e de ausência de um Estado garantidor de direitos está 

atrelada com o avanço do neoliberalismo na década de 1990. Durante esse período havia 

medidas de reformas com a ideia central de que a crise econômica em que se encontrava 

o país advinha do modelo da administração pública burocrática. Ocorre então, um 

redirecionamento das politicas econômicas e sociais através de orientações do Fundo 

Monetário Internacional - FMI, Banco Mundial entre outros organismos internacionais 

que previam como forma de “solução” à crise a implementação de politicas neoliberais 

que tem em seu escopo a ideia de “capital humano”.    

 Segundo Chauí (2018), o neoliberalismo propõe que o Estado se transforme num 

administrador eficiente como as grandes empresas. A política passa então ser definida 

como gestão do ser público e não como governo da sociedade (CHAUÍ, 2018). 

 O Estado por sua vez, de acordo com a autora, a fim de diminuir os “gastos” no 

âmbito público realiza parcerias com empresas e organizações não governamentais -

ONGs a fim de desobrigar-se do salário e da política do emprego, realiza parcerias com 

empresas de saúde, desobrigando então da saúde pública de qualidade, o mesmo com a 

educação e outros setores (CHAUÍ, 2018). Ou seja, o Estado se desresponsabiliza dos 

direitos sociais atribuindo então essa função, a setores da sociedade civil e organizações 

não governamentais.         

 Como uma das consequências da organização da lógica produtiva do 

capitalismo, acentuada com a política neoliberal está o desemprego, que passa a ser 
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estrutural, pois não opera como inclusão de toda a sociedade no mercado de trabalho, o 

que contribui para o crescimento da desigualdade social, pobreza, criminalidade, etc.

 Segundo Iamamoto (2008) o neoliberalismo possui tendências de privatização, 

de corte nos gastos públicos para programas sociais, focalizados no atendimento a 

pobreza e descentralizados na sua aplicação. Dentro desse contexto de redução do social 

e da esfera pública em detrimento ao aumento no investimento privado e no mercado, se 

acentuam as expressões da questão social. 

 

As mais importantes expressões da questão social são: o retrocesso no 
emprego, a distribuição regressiva de renda e a ampliação da pobreza, 
acentuando as desigualdades nos estratos socioeconômicos, de gênero 
e localização geográfica urbana e rural, além de queda nos níveis 
educacionais dos jovens (IAMAMOTO, 2008, p. 147). 
 

Dessa forma, Iamamoto (2008, p. 144) coloca ainda que essa “fratura” vem 

sendo expressa na banalização da vida humana, na violência escondida no fetiche do 

dinheiro e da mistificação do capital ao impregnar em todos os espaços e esferas da vida 

social, sendo os grupos sociais mais penalizados dentro deste contexto os trabalhadores 

- mulheres, jovens, crianças e em especial negros.     

 A autora Ferron (1997) analisa que as transformações nos padrões de 

acumulação capitalista tem como consequência a radicalização de práticas históricas de 

fragmentação e segregação de grandes segmentos da população, redundando no 

aprofundamento da pobreza.         

 A segregação e o aprofundamento da pobreza são expressos através da 

precarização de moradia vista de forma acentuada nos territórios periféricos, com 

ausência de serviços básicos, como saneamento, água encanada, associada a uma baixa 

escolaridade e a presença do tráfico de drogas e facções nestes territórios.  

 Portanto, para Scherer (2018), a violência para ser compreendida dentro dos 

territórios não pode ser descontextualizada do complexo social que a produz e reproduz, 

ou seja, são necessárias análises que considerem a dinâmica do capital e sua crise 

estrutural.          

 Scherer (2018) analisa que a divisão capitalista do espaço tende a agudizar os 

processos de segregação territorial de determinadas populações, o que afeta diretamente 

o direito a cidade de uma massa populacional que fica a margem do acesso aos bens 

públicos. Nesse sentido, os territórios considerados segregados, que não fazem parte do 

processo de valorização do capital, configuram como espaços urbanos que refletem na 
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ausência de uma proteção social, onde sujeitos expropriados dos meios de produção se 

inserem em um mercado de trabalho precarizado e com dificuldade de acesso a direitos 

básicos (SCHERER, 2018).       

 Portanto, se faz necessária a compreensão desses elementos para que a violência 

não seja caracterizada como algo natural, rotineiro, ou algo que advém apenas de um 

determinado território ou de um grupo de pessoas, que por vezes no senso comum, 

aparecem como pessoas moradoras de periferias, negras e de classes populares, visto 

que, a mídia, o mito da não-violência brasileira descrito pela Chauí (1998), e a ideologia 

dominante, colocam a violência como resultado da vontade individual, ou das chamadas 

“classes perigosas”. Dessa forma, “o próprio termo “territórios violentos” [...] pode 

trazer consigo a reprodução de concepções ideológicas que se vinculam à percepção da 

violência dissociada da estrutura social” (SCHERER, 2018, p. 258).  

 Dessa forma, Scherer (2018) afirma que não há territórios violentos, pois a 

violência se constitui em um processo mais amplo, que envolve diversos fatores não 

somente circunscrito em um único local. Conceitua então, territórios violentados, 

analisando que a violência estrutural é uma expressão da violência que é produzida e 

reproduzida pela própria dinâmica do capital. 

 

Ao considerar os territórios violentados, torna-se fundamental analisar 
a violência estrutural como uma expressão de violência produzida e 
reproduzida pela dinâmica do capital a que os sujeitos estão expostos. 
Dessa forma, tanto a degradação das diversas formas de trabalho – 
bem como a precarização das políticas públicas que atingem essas 
populações – são expressões dessa forma de violência, que é 
fundamental para a manutenção da exploração de uma classe sobre a 
outra (SCHERER, 2018, p. 259). 
 

Isto posto, o capital que produz os territórios violentados, também violenta os 

direitos dos sujeitos que moram nesses espaços. Ao passo que as populações periféricas 

lutam pelo direito a cidadania para ter acesso à água, luz, esgoto, moradia, educação e 

saúde públicas de qualidade. Além do fato de que estes sujeitos estão mais expostos à 

violência.          

 Com isso concordamos com Minayo (2006), quando afirma que as expressões da 

violência que ocorrem hoje no Brasil são complexas e não se limitam à questão dos 

crimes que ocorrem nas áreas pobres das grandes cidades. Porém, ressalta que são as 

condições e as circunstâncias da escassez de oportunidades e perspectivas – 

principalmente no caso da juventude – que constroem as taxas de criminalidade e as 
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consequências da violência, particularmente, nas regiões metropolitanas 

 Entretanto, apesar de se compreender que a violência não é algo circunscrito a 

um determinado grupo de pessoas ou território conforme analisam os autores, os 

sujeitos que vivenciam a violência, em especial jovens do sexo masculino, tendem a 

naturaliza-la, ou seja, encara-la como algo normal por fazer parte do seu cotidiano, da 

sua vivencia, seja nas relações intrafamiliares, na comunidade ou com a repressão do 

Estado. Assim como caracteriza Nascimento et. all (2009) em seus estudos sobre 

homens jovens em situação de violência.      

 A banalização da violência então é vista através de representações que legitimam 

a violência, se tornando a regra como modo de resolução de conflitos, status, imposição 

de respeito, dominação, entre outros.   

 

 

2.2 Formas de enfrentamento 

 

Estudos apontam (MELLO JORGE, 1981, 1982 E 1986; SOARES E OUTROS, 

1996; YAZABI & ORTIZ FLORES, 1988; ZALUAR, 1994; ASSIS, 1997; SAAD, 1998) que 

em todo o país, o segmento mais atingido pela violência e alvo de mortes são os 

adolescentes e jovens adultos do sexo masculino, em especial procedentes das chamadas 

classes populares urbanas (ADORNO, 2002). Além dos jovens serem os mais atingidos 

pela violência urbana, sabe-se que as proporções de desempregados são muito mais 

elevadas entre os jovens pobres das periferias urbanas. De acordo com a autora Minayo 

(2006, p. 33) “são grupos populacionais inteiros excluídos do mercado de trabalho, 

exatamente numa etapa da vida em que, estão exacerbadas as expectativas e as 

manifestações de revolta, de contestação e de violência”.     

 Nesse sentido, os dados atuais dialogam com as analises dos autores 

supracitados, visto que no ano de 2017 do Sistema de Informações sobre Mortalidade, 

do Ministério da Saúde, analisados pelo IPEA no Atlas da Violência (2019), evidenciam 

que a violência letal acomete principalmente a população jovem, uma vez que 59,1% do 

total de óbitos são de homens entre 15 a 29 anos de idade, ocasionados por homicídios 

(IPEA, 2019).          

 Em números absolutos de homicídios que ocorreram no Brasil do ano de 2007 à 

2017 segundo o SIM - Sistema de Informações sobre Mortalidade, houve em 2007 

48.219 homicídios havendo um aumento desse número para 65.602 no ano de 2017, o 
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que corresponde um acréscimo no número de homicídios em aproximadamente 36%.

 Enquanto que na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2007 foram registradas 

6551 mortes por homicídios, havendo uma diminuição do número no ano de 2012, 

atingindo 4772 casos. Porém os números crescem novamente nos anos posteriores e 

atinge no ano de 2017 o quantitativo de 6416 homicídios, não existindo uma grande 

taxa de variação nos 10 anos analisados. No entanto, é importante considerar que 

mesmo não havendo uma grande taxa de variação, os números são alarmantes. 

 Relacionando esses dados à juventude que é o segmento mais atingido pela 

violência letal, segundo o Atlas da Violência, a morte prematura de jovens 

compreendidos na faixa etária de 15 a 29 anos, causadas por homicídios é um fenômeno 

que tem crescido no Brasil desde a década de 1980 (IPEA, 2019, p. 25). 

 
Em 2017, 35.783 jovens foram assassinados no Brasil. Esse número 
representa uma taxa de 69,9 homicídios para cada 100 mil jovens no 
país, taxa recorde nos últimos dez anos. Homicídios foram a causa de 
51,8% dos óbitos de jovens de 15 a 19 anos; de 49,4% para pessoas de 
20 a 24; e de 38,6% das mortes de jovens de 25 a 29 anos; tal quadro 
faz dos homicídios a principal causa de mortes entre os jovens 
brasileiros em 2017 (IPEA, 2019, p. 25). 

 

Uma das causas do alto número de homicídios dos jovens do sexo masculino 

esta associada à criminalidade violenta. Esses dados explicitam a necessidade de 

politicas públicas focadas na redução de homicídios entre jovens, visto que este grupo 

etário representou 54,5% do total de vitimas de homicídios no ano de 2017, embora os 

jovens representem apenas 24,6% da população total do país (IPEA, 2019, p. 29). 

 O Atlas da Violência analisa a importância de se compreender as regularidades 

estatísticas que descrevem os homicídios no Brasil, para que haja maior embasamento 

na construção de politicas públicas.1 Analisa então que o padrão de vitimização dos 

homicídios durante o período de 2007 a 2017 corresponde em sua maior parte a homens 

(91,8%); da raça/cor por pretos e pardos (73,1%); de baixa escolaridade (74,6%) – de 

forma majoritária que cursaram até o segundo ciclo do fundamental incompleto; estado 

civil como solteiros (80,4%). E os meios utilizados para cometer o homicídio sendo em 

maior número através de armas de fogo (76,9%) e armas brancas em segundo lugar 

(15%); enquanto que o local onde ocorrem os assassinatos há o predomínio da via 

                       
1 No entanto, as variáveis possuem uma taxa de nível que foram ignorados durante certo período, 
portanto, tais números foram analisados pelo Atlas da Violência (2019) a partir de aproximações.  



26 
 

pública – ruas/estradas (68,2%)2 (IPEA, 2019).     

 Dessa forma, assim como os sociólogos, filósofos e antropólogos citados neste 

capitulo, que compreendem que a violência tem relação direta com a desigualdade 

social e acumulação de riqueza, o Atlas também analisa que é necessário mais 

investimento nas áreas sociais que envolvam, sobretudo, os jovens para que os mesmos 

não sejam mortos. 

Nesse ponto, é fundamental que se façam investimentos na juventude, 
por meio de políticas focalizadas nos territórios mais vulneráveis 
socioeconomicamente, de modo a garantir condições de 
desenvolvimento infanto-juvenil, acesso à educação, cultura e 
esportes, além de mecanismos para facilitar o ingresso do jovem no 
mercado de trabalho (IPEA, 2019, p. 30). 

 

Ainda inseridos dentro deste contexto e moradores dos territórios violentados, 

estão os adolescentes, parte da juventude que vivencia a violência sendo vítima e 

reprodutora da mesma. Estes adolescentes que vivenciam as diferentes manifestações da 

violência, tanto na esfera pública quanto privada, têm consequências diretas na 

produção de mentalidades, sociabilidade e seu enraizamento nas instituições 

consideradas historicamente como protetivas, a exemplo das famílias (TRASSI, 2006).

 Deste modo, a violência aparece como um “ingrediente” que marca a cultura, 

sociabilidade e segundo Figueiredo (apud TRASSI, 2006) acaba por torna-se parte 

invisível ao menos para os que ali nasceram, cresceram e viveram. Está no cotidiano e 

acaba sendo naturalizada e por vezes banalizada pelos sujeitos que constroem suas 

identidades, modo de pensar e estar a partir de suas realidades.    

 Como possíveis formas de enfrentamento para esse contexto em que se propaga 

a cultura do medo, da insegurança atrelada a ideia da juventude como classe perigosa, 

além da criminalização da pobreza, estão as políticas pautadas na repressão, ou como 

modo de proteção, como é a institucionalização de crianças e adolescente através dos 

acolhimentos institucionais. Nesse sentido, para Caldeira (2000): 

 
O aumento da violência é resultado de um ciclo complexo que 
envolve fatores como o padrão violento de ação da polícia; descrença 
no sistema judiciário como mediador público e legítimo de conflitos e 
provedor de justa reparação; respostas violentas e privadas ao crime; 
resistência à democratização; e a débil percepção de direitos 
individuais e o apoio a formas violentas de punição por parte da 

                       
2 Em oposição ao local de assassinatos de homens serem nas vias públicas, os índices violentos letais 
intencionais contra as mulheres é na esfera privada, dentro das residências, correspondendo a 39,2% o 
que provavelmente tem relação direta a casos de feminicidio (IPEA, 2019 p.74). 
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população (CALDEIRA, 2000, p. 101). 
 

Como expressões da violência urbana, o autor Adorno (2002) destaca em seus 

estudos o crescimento de jovens como autores de crimes violentos; o alto número de 

mortes provocadas por policiais militares; graves violações de direitos humanos 

praticadas por policiais; casos de linchamentos que “são impulsionados por um senso de 

justiça provada frente a circunstancias consideradas social e culturalmente insuportáveis 

do ponto de vista da moralidade pública popular” (ADORNO, 2002, p. 99). 

 De acordo com o apelo popular elencado pelo Adorno (2002), uma pesquisa 

sobre a violência no Brasil realizada pelo DataSenado no ano de 2007 mostra o apelo da 

população por maior severidade na punição. A autora Almeida (2008) aponta que o 

aumento da criminalidade gera na população medo social provocando o desejo de maior 

punição para os autores da violência, e o aumento do policiamento enfatizando seu 

caráter repressivo. Dessa forma, de modo contraditório, a população anseia por práticas 

violentas do Estado para contenção da criminalidade e violência.   

 Como explicação para tal fato, os autores Gershenson et. all (2017) explanam 

que: 

A insegurança, atrelada ao aumento da violência urbana, desenvolve e 
alimenta o imaginário social do medo, ensejando respostas políticas 
discriminatórias, repressivas e punitivas. Visando à legitimação do 
controle social punitivo sobre determinados grupos sociais, o medo, 
sentimento relacionado, sobretudo, à criminalidade, tão difundido pela 
mídia, é utilizado como mecanismo ideológico justificador de ações 
autoritárias e opressivas por parte do Estado, afirmando-se e 
naturalizando-se as violências institucionais e estruturais 
(GERSHENSON et. all, 2017, p. 121). 

 

Tendo em vista os problemas sociais de violência constituídos na sociedade que 

atingem de forma majoritária aos jovens conforme o exposto, a resposta e tratamento 

destinado à demanda da própria sociedade que produzindo desigualdade social e 

violência, como forma de proteção e prevenção conduz crianças e adolescentes vitimas 

de violência à institucionalização, de forma histórica.     

 Minayo (2001) enfatiza que o Estado ao invés de optar por políticas sociais 

capazes de proporcionar condições equitativas de desenvolvimento, criou um complexo 

sistema de tutela do Estado sobre a infância pobre, as institucionalizando.  

 Os modos de institucionalização, no entanto, se distinguem em medidas 

socioeducativas para aqueles jovens que cometeram ato infracional e os acolhimentos 

institucionais enquanto medida de proteção.       
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 A política que será responsável para efetivar o cumprimento das medidas 

socioeducativas nos parâmetros do Estatuto da Criança e do Adolescente será o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, que regulamenta a execução das 

medidas socioeducativas destinadas aos adolescentes que pratiquem ato infracional; 

promulgada na Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012.   

 O SINASE é regido, no que diz respeito a socioeducação, pelo ECA, pela 

Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda e 

pelo Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo.    

 No entanto, considerando um apelo popular pelo punitivismo frente a violência e 

desigualdades sociais, vem crescendo o debate sobre o endurecimento das medidas 

socioeducativas e a redução da maioridade penal. Para as autoras Silva e Oliveira (2015) 

a defesa da redução da maioridade penal possui características baseadas na crença de 

que a repressão e a punição são os melhores caminhos para lidar com os conflitos, 

aliada a tese de que a legislação atual deve ser mudada, pois estimula a prática de 

crimes.           

 No entanto, é preciso considerar que o crescimento da ansiedade pública e do 

pânico social sobre o tema da violência geralmente não é acompanhado da elevação real 

dos números de crime, mas torna-se uma questão de jogo político, onde governos e 

parlamentares buscam apresentar respostas rápidas e incisivas para conter a insatisfação 

pública (TONRY, 2006 apud SILVA e OLIVEIRA, 2015).    

 As formas de institucionalização da criança e do adolescente, ora como forma de 

medidas socioeducativas ao cometer atos infracionais, ora como forma de proteção 

social com os acolhimentos institucionais se constitui como parte de uma politica 

histórica de tutela à infância e juventude empobrecida.    

 Isso é perceptível uma vez que o perfil das crianças e adolescentes que são 

acolhidas no tempo presente ainda é muito próximo ao perfil dos infantes dos antigos 

“internatos” e “orfanatos”, mesmo com a mudança de paradigma do Código de Menores 

para o Estatuto da Criança e do Adolescente.      

 O Código de Menores de 1927 e 1979 tratava as crianças e adolescentes como 

“menores” e objetos de medidas judiciais em casos considerados como irregulares, de 

forma punitiva e repressora, enquanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

promulgado em 1990 considera as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. 

Dessa forma, os acolhimentos institucionais se constituem como uma medida de 

proteção para aquelas crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados e 
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precisam ser afastados de suas famílias respeitando os princípios de excepcionalidade e 

provisoriedade.        

 Segundo Rizzini (2006), a população que chega aos acolhimentos possui uma 

multiplicidade de dificuldades agravadas por histórias de violência, rompimento de 

vínculos e pelo elevado uso de drogas, que no passado não eram registrados. Analisa 

ainda que de forma majoritária, as crianças e adolescentes que estão no acolhimento, 

estão pela impossibilidade dos pais de prover o necessário para sua sobrevivência, 

portanto, problemas que não serão solucionados apenas com a institucionalização 

(RIZZINI, 2006).         

 Tal quadro nos revela que os acolhimentos institucionais hoje, assim como em 

períodos passados são usados como meios de institucionalização da infância e juventude 

pobre, que sofrem com a violência estrutural e por vezes a violência intrafamiliar, 

causada por pessoas próximas ao infante, como será melhor discutido no próximo 

capítulo. 
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3 JUVENTUDE ACOLHIDA 
 

 
 Neste segundo capítulo será discutido como a juventude – vítima e reprodutora 

da violência- abordada no capítulo anterior, é entendida a partir de diferentes 

compreensões e quais são os mecanismos e órgãos de proteção social destinado a este 

segmento, como o acolhimento institucional, medida de proteção à juventude que sofre 

com a violência, rompimentos de vínculos, violações de direitos, entre outros.  

 

3.1 As juventudes 

 

A juventude ao longo da história foi tida como fazendo parte de uma cultura 

unitária. Segundo Pais (1990), a questão primordial que se coloca ao campo da 

sociologia da juventude é de explorar não apenas as possíveis similaridades entre os 

jovens – como expectativas, consumo, anseios – mas estudar e analisar as diferenças 

sociais colocadas entre as juventudes. O autor coloca então que a juventude é estudada 

em duas tendências: a primeira é de que a juventude é um conjunto social constituído 

por indivíduos pertencentes a uma dada fase da vida. Nessa corrente o que prevalece são 

os aspectos mais uniformes e homogêneos que caracterizariam tal fase. A segunda 

corrente compreende a juventude como um conjunto social necessariamente 

diversificado, pois a juventude perpassa por diferentes pertenças de classe, poder, 

interesses, oportunidades entre outros fatores.      

 No entanto, a juventude é atribuída de concepções diferentes de acordo com os 

períodos históricos e estes estão diretamente relacionados à forma como a juventude é 

socialmente construída (PAIS, 1990). Dessa forma, ser jovem no tempo presente é uma 

experiência distinta de outros jovens de períodos passados, ou ainda de regiões e 

culturas diferentes e, portanto, a juventude não é uma homogênea.   

Para Dayrell (2003), uma das formas mais arraigadas de se compreender a 

juventude é na sua condição de transitoriedade, na qual o jovem é um “vir a ser”, tendo 

no futuro sua passagem para a vida adulta e o sentido das suas ações no presente, o que 

nega o presente vivido como espaço válido de formação, assim como suas questões 

existenciais.          

 Ainda de acordo com Dayrell (2003) outra forma de compreensão da juventude 

veio crescendo a partir da década de 1960 com uma visão mais romântica, junto ao 

aumento da indústria cultural e do mercado de consumo dirigido aos jovens. Este modo 



31 
 

de perceber a juventude é visto como um tempo de liberdade, prazer, aliada a ideia de 

um período de “ensaio e erro”, experimentações marcada pela irresponsabilidade. 

 Além de tais entendimentos, a juventude está muito associada, também, como 

um momento de crises, conflitos de autoestima e construção de personalidade. 

Entretanto, como essas imagens são amplamente difundidas na sociedade, como se 

houvesse um modelo esperado de “ser jovem”, algumas análises podem se equivocar ao 

não considerar como elemento importante o jovem enquanto sujeito que constrói as suas 

experiências a partir do seu cotidiano e suas possibilidades.    

 É possível afirmar que a juventude se constitui de um período determinado, 

porém não se resume a uma passagem ou transitoriedade, mas assume uma importância 

em si (DAYRELL, 2003). E esse processo é influenciado por questões concretas do seu 

meio social, local no qual se desenvolve e possui relações sociais, dessa forma, os 

jovens constroem seus modos de “ser” e “estar”, a partir de suas especificidades. 

 Os jovens para o autor, são entendidos como sujeitos sociais capazes de 

construir e serem protagonistas das suas histórias, sujeitos ativos que influem e sofrem 

influências das suas relações sociais. No entanto, o jovem está inserido em uma 

estrutura que o antecede, dentro de uma lógica de questões de gênero, raça, classe, 

território, que são aspectos que vão intervir de forma direta no seu processo de 

construção e possibilidades, que independe da ação individual (DAYRELL, 2003). 

 Já Abramo (1997) em seus estudos, discorre sobre a imagem da juventude 

associada a “problemas”, uma vez que os jovens aparecem com frequência nos 

noticiários, relacionados com fatores como violência, crime, drogadição, exploração 

sexual, gravidez na adolescência, entre outros.      

Neste sentido, a autora pontua a dificuldade de considerar os jovens, como 

sujeitos que podem propor ações, analisar e discutir de forma ampla suas questões e 

experiências. Isto fica claro, para autora, ao se pensar políticas públicas para este 

segmento, visto que as instituições e os atores políticos colocam a juventude como um 

“problema”, e o processo de formulação de políticas e de construção de direitos para os 

mesmos não considera suas falas e percepções. Para a autora: 

 
A tematização da juventude pela ótica do “problema social” é 
histórica e já foi assinalada por muitos autores: a juventude só se torna 
objeto de atenção enquanto representa uma ameaça de ruptura com a 
continuidade social: ameaça para si própria ou para a sociedade. Seja 
porque o indivíduo jovem se desvia do seu caminho em direção à 
integração social — por problemas localizados no próprio indivíduo 
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ou nas instituições encarregadas de sua socialização ou ainda por 
anomalia do próprio sistema social —, seja porque um grupo ou 
movimento juvenil propõem ou produz transformações na ordem 
social ou ainda porque uma geração ameace romper com a 
transmissão da herança cultural (ABRAMO, 1997, p. 29). 
 

 A juventude como um “problema social” se torna ainda mais evidente se 

tratarmos de jovens das camadas populares, pobres, negros, residentes em áreas 

periféricas. Eles vivenciam em suas condições concretas a privação de bens materiais 

necessários para a sua sobrevivência e reprodução social. Neste sentido, são mais 

estigmatizados e marginalizados, tidos pelo senso comum como sujeitos perigosos.

 A autora Cassab et. all (2016, p. 105) analisa que a pobreza, não é apenas uma 

categoria econômica ou política, mas algo que está presente na própria produção da 

subjetividade dos indivíduos e sendo capaz de situar esse sujeito na sociedade a qual 

pertence. Portanto, afeta os sujeitos como um todo.      

 A referida autora ainda considera que os jovens pobres que residem em 

territórios periféricos sofrem com a acentuação das desigualdades sociais e territoriais 

devido à ausência de serviços básicos de proteção social e de direitos sociais. 

Corroborando com este pensamento, esta análise do autor Scherer (2018), já descrita no 

capítulo anterior, em que afirma que a divisão capitalista do espaço tende a agudizar os 

processos de segregação territorial de determinadas populações, além de contar com a 

presença do tráfico de drogas e facções criminosas. Portanto, estas análises indicam que 

o espaço é um importante elemento da constituição do jovem como sujeito, pois é nesse 

espaço em que formará e criará suas relações sociais.    

 Tendo em vista que a cidade pode ser o locus da experiência política através de 

seu uso, de acordo com Cassab et. all (2016), o jovem se apropria e circula pela cidade 

de diferentes formas.          

 Cassab et. all (2016) afirma ainda que os jovens usam de diferentes formas a 

espacialidade. Os usos distintos e desiguais, a maneira como concebem e representam a 

cidade, os lugares que frequentam e não frequentam, vão compondo a complexa teia de 

relações que constitui as juventudes. É assim que a experiência do jovem na cidade é 

elemento fundamental na constituição do sujeito.     

 No entanto, conforme já abordado anteriormente, o jovem pobre, periférico e 

negro é frequentemente associado através da mídia e do senso comum como a imagem 

de um sujeito perigoso a quem se deve temer, passando da condição de sujeito vítima da 

violência para produtor da violência. Desta forma, sua condição social o diferencia do 
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jovem que precisa ser protegido para o jovem que é uma possível “ameaça”. Nesse 

sentido, a circulação pela cidade se torna limitada, pois impõe a eles restrições em 

função de sua classe, cor, local de moradia.      

 O autor Moraes (2010) analisa que os jovens e adolescentes são tidos como 

“ameaça à sociedade” ou “vítimas dela”, porque, estando em formação, seriam mais 

facilmente influenciáveis, inclusive pelo mundo do crime. Sendo até mesmo discurso de 

diversos profissionais que jovens “delinquentes” são mais perigosos do que os não-

jovens, porque “são muito influenciáveis”, “ficam muito mais nervosos”, “nada tem a 

perder” ou “são frios”, como se tais atributos fossem naturais à idade (MORAES, 2010, 

p. 6) .            

 Tal quadro é reforçado pela pesquisa da autora Cassab et. all (2016) que analisa 

como a mídia noticia os jovens corroborando com o estigma dos jovens pobres urbanos 

na sociedade. 

Imaginário que acompanha a maneira como a própria juventude é 
muitas vezes concebida tanto pelo senso comum, como nas políticas 
públicas. Momento transitório que exige atenção e vigilância por parte 
do mundo adulto, os jovens seriam naturalmente propensos a 
rompantes violentos. São considerados sujeitos que precisam de 
constante vigilância, controle e tutela para que não se pervertam ou 
não se percam no mundo das drogas ou do crime. Por conta dessa 
imagem da juventude, sobrevive, por exemplo, o discurso que 
transfere à família e/ou ao indivíduo a culpa pela violência cometida 
pelo jovem (CASSAB ET. ALL, 2016, p. 110). 

 

Na sua pesquisa ainda, a autora analisa que a mídia como veículo de 

comunicação em massa ao retratar as manifestações de violência e os jovens como 

sujeitos dessa violência, contribui para a construção de estereótipos que consolidam 

binómios causalistas como: violência e miséria, violência e tráfico, jovem e violência. 

Ao fazer isso, ela reforça a imagem negativa do jovem pobre urbano (CASSAB et. all, 

2016).           

 Nesta mesma direção, a pesquisa hemerográfica realizada por Côrtes, Siqueira e 

Mendes (2016) sobre os episódios de violência noticiados na mídia impressa de maior 

circulação na cidade de Campos dos Goytacazes, identificou que os bairros que 

apareceram com maior frequência nos noticiários, como sendo de origem dos atores que 

praticaram a violência, como de ocorrência dos atos, foram os periféricos. Nestes, a 

mídia retratou os chamados crimes violentos como homicídios e tentativas de 

homicídios. Já a ocorrência de relatos em bairros centrais, foram relacionados a 

invasão/arrombamentos e assaltos. Por fim, os perfis dos sujeitos envolvidos, sejam, 
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como vítima ou autores das ações de violência, foram, na sua maioria jovens, do gênero 

masculino.          

 Dessa forma, ao tratar sobre o binômio violência e jovem, os dados aqui citados 

vão ao encontro dos dados apresentados pelo Atlas da Violência analisados no primeiro 

capítulo. Eles nos revelam que os jovens, se constituem como o principal segmento que 

sofre de forma direta com a violência, sendo a faixa etária que mais morre por 

homicídios por meio de armas de fogo.      

 Por outro lado se construiu uma imagem social deste jovens como sujeitos 

perigosos, sobretudo os que moram nas periferias. E, portanto, a conjugação desta 

imagem negativa da juventude e da necessidade de proteção se operacionalizam em 

políticas que ora se manifestam pela repressão, prisão e extermínio e ora como proteção.

 No âmbito da proteção, tem-se, entre outras medidas, os acolhimentos 

institucionais que se apresentam como medida histórica de proteção a infância e a 

juventude pobre. O Estado criou formas de institucionalização, inicialmente com as 

rodas dos expostos gerenciadas pelas Santas Casas de Misericórdia, posteriormente os 

grandes orfanatos. No entanto, o perfil das crianças e adolescentes que eram 

institucionalizados no passado ainda é muito semelhante com o perfil das crianças e 

adolescentes acolhidas no tempo presente, o que evidencia que os problemas/motivos 

que geram o acolhimento, são problemas estruturais não resolvidos e que denota uma 

tutela sobre a infância e juventude pobre no Brasil. 

 

  

3.2 Acolhimentos institucionais como medida de proteção 

 

Segundo Rizzini (2004) o Brasil possui uma longa tradição de internação de 

crianças e jovens em instituições asilares. Muitos filhos de famílias ricas e dos setores 

pauperizados da sociedade passaram pela experiência de serem educados longe de suas 

famílias e comunidades.         

 Rizzini (2004) analisa que desde o período colonial, foram sendo criados no país 

colégios internos, seminários, asilos, educandários, reformatórios, dentre outras 

modalidades institucionais, que tinham como objetivo iniciativas educacionais aliadas 

com a assistência e controle social de uma população que, junto com o crescimento e 

reordenamento das cidades, torna-se cada vez mais representada como perigosa. 

 Nesse sentido, é possível analisar um traço histórico do período colonial até o 
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tempo presente da juventude associada ao perigo e a ideia da sociedade de criar formas 

de controle sobre essa juventude. A institucionalização de crianças e adolescentes se dá 

ao longo da história com instituições totalitárias, iniciada com o Serviço de Assistência 

ao Menor - SAM em 1941, e posteriormente em 1964 com a Fundação Nacional de 

Bem-estar do Menor - FUNABEM.       

 Segundo a autora Rizzini (2004), a FUNABEM se tornou uma alternativa para 

as famílias pobres internarem seus filhos em idade escolar, desejando um local seguro 

onde pudessem estudar e “se tornarem gente”, em função do impedimento destas 

famílias suprirem as necessidades dos filhos de vestuário, alimentação e educação 

(RIZZINI, 2004).         

 No entanto, os espaços institucionais da FUNABEM tratavam as crianças e 

adolescentes de forma repressiva e controladora, não as considerando ainda como 

sujeitos ativos e de direitos, que compõem e modificam o seu espaço, mas sim, como 

indivíduos passivos, que eram controlados de forma violenta, em espaços superlotados, 

com educação precária.        

 Dentro dessa lógica, segundo as autoras Abramowicz e Oliveira (2010), a 

concepção de criança permaneceu durante um longo período presa à definição 

durkheimiana de imposição dos valores adultos sobre a criança, levando estas a 

permanecerem no silêncio, “mudas”, ou seja, em uma posição marginalizada e passiva 

diante do mundo adulto (ABRAMOWICZ e OLIVEIRA, 2010).   

 Com a Constituição Federal de 1988 assegura-se por lei que é dever do Estado, 

família e sociedade protegerem as crianças e adolescentes, garantindo o direito à vida, 

alimentação, saúde, dignidade. Posteriormente, com a promulgação do ECA em 1990, 

reforça-se a mudança de concepção de como devem ser tratadas as crianças e 

adolescentes, respeitando sua condição especial de ser um indivíduo em 

desenvolvimento. Junto a essa mudança de concepção, estão os acolhimentos 

institucionais, que passam a ser um serviço da política de assistência social, de proteção 

social, ofertado em caráter excepcional e provisório, pois deve-se garantir o direito a 

convivência familiar e comunitária.        

 De acordo com as Orientações Técnicas de Acolhimentos Institucionais (2009), 

toda instituição de acolhimento deve possuir um espaço físico amplo preparado para 

atender no máximo 20 crianças e/ou adolescentes, além de possuir um espaço físico o 

qual remete a uma residência, tendo a imagem mais próxima possível de um lar. O 

trabalho feito pela equipe técnica (assistentes social, psicólogos e pedagogos) deve ser 



36 
 

especifico e direcionado a cada caso devido às peculiaridades e situações próprias de 

cada criança e sua família, devendo ser realizado no menor tempo possível, buscando 

qualidade de vida para o infante, assegurando seus direitos civis, no que tange a 

educação, saúde, esporte, lazer entre outros.      

 Entretanto, o perfil das crianças e adolescentes que são acolhidas no tempo 

contemporâneo ainda é próximo ao perfil das crianças e adolescentes dos antigos 

“internatos” e “orfanatos”. Segundo a Rizzini (2006), a população que chega aos 

acolhimentos possui uma multiplicidade de dificuldades agravadas por histórias de 

violência e pelo elevado uso de drogas, que no passado não era registrado.  

 
Sabe-se que as crianças e adolescentes que chegam a estes abrigos, em 
principio, não deveriam ser separadas de suas famílias. Lá estão pela 
impossibilidade de seus pais de prover até mesmo o essencial para a 
sua sobrevivência. Continuam, pois, a existir as filas de crianças nas 
portas das instituições por pobreza, fome e negligencia. São velhos 
problemas ligados a falta de condições dignas de vida de um grande 
números de famílias brasileiras. Problemas que certamente não serão 
resolvidos com a institucionalização de seus filhos (RIZZINI, 2006, p. 
34). 

 

A autora ainda destaca que o público alvo que os acolhimentos institucionais 

atendem são crianças e adolescentes cujos direitos foram violados, constatando que 

100% das crianças analisadas são oriundas de famílias pobres além de outros fatores 

que as tornam “vulneráveis”, como famílias monoparentais chefiadas por mulheres, alto 

número de filhos, baixa escolaridade, quadro de desemprego, uso de drogas (RIZZINI, 

2006).           

 De acordo com pesquisa realizada em 2004, pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - IPEA, sobre o público que os serviços de acolhimentos 

institucionais atendiam no Brasil, revelou que 63% eram negros, e a taxa de 

analfabetismo entre os jovens era de 16,8% enquanto que o índice geral do Brasil, na 

época, para esta faixa, situava-se em torno de 3%, segundo os dados do IBGE durante o 

mesmo período. Este dado evidenciava a baixa escolaridade da juventude acolhida.  

Destaca-se também, de acordo com Silva (2004) que 60,3% dos acolhidos eram 

negros  e 39,4% brancos. Para este autor, a predominância de crianças e adolescentes 

negros nos acolhimentos possui relação direta com a pobreza. 

 

Assim, se aceitarmos que a condição socioeconômica contribui para a 
precarização e a deterioração das relações familiares, conforme já 
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discutido anteriormente, concluímos que as chances de uma criança 
negra ser institucionalizada são muito maiores do que de uma criança 
branca, já que a primeira provavelmente é mais pobre. As carências 
materiais sofridas pelas famílias de baixa renda impõem dificuldades 
adicionais para a sobrevivência do grupo, ampliando as chances de 
crianças e adolescentes pobres passarem por períodos de 
institucionalização. Desta forma, pode-se dizer que as condições 
sociais em que vive a população negra no Brasil são a principal causa 
da maior incidência delas nas instituições de abrigo pesquisadas 
(SILVA, 2004, p. 54). 

 

Silva (2004) ainda apontava que os principais motivos do abrigamento das 

crianças e dos adolescentes estavam na carência de recursos materiais da família 

(24,1%); no abandono pelos pais ou responsáveis (18,8%); na violência doméstica 

(11,6%); na dependência química de pais ou responsáveis (11,3%); na vivência de rua 

(7,0%); na orfandade (5,2%); na prisão dos pais ou responsáveis (3,5%) e no abuso 

sexual praticado pelos pais ou responsáveis (3,3%) (SILVA, 2004, p. 55). A maior parte 

das crianças e adolescentes abrigadas (80%) possuíam famílias, e 58% delas mantinham 

vínculo com seus familiares.         

 No entanto, a desigualdade social e a pobreza produzem crianças e adolescentes 

que são vitimadas pela fome, falta de moradia, ausência de serviços básicos, mas o que 

caracteriza como violação de direito se tornando necessário o afastamento da criança ou 

adolescente de sua família de origem para a medida de acolhimento, são fatores 

relacionados diretamente a violência física. 

 
a questão principal que consolida o argumento da vitimação é seu 
caráter desencadeador da agressão física ou sexual contra crianças, 
tendo em conta que a cronificação da pobreza da família contribui 
para a precarização e deterioração de suas relações afetivas e 
parentais. Nesse sentido, pequenos espaços, pouca ou nenhuma 
privacidade, falta de alimentos e problemas econômicos acabam 
gerando situações estressantes que, direta ou indiretamente, acarretam 
danos ao desenvolvimento infantil (AMARO, 2003 apud SILVA, 
2004). 

 

Dessa forma, de acordo com Rizzini (2006), existem motivos diferentes para 

uma criança chegar a um acolhimento que, em geral são divididos em dois grandes 

itens: 1. Crianças e adolescentes órfãos ou em situação de abandono familiar - aqueles 

que não possuem mais nenhum vínculo com suas famílias; 2. crianças e adolescentes 

que se encontram em “situação de risco” que devido a casos de violência, crises 

familiares ou catástrofes, encontram-se impedidos de retornarem para suas famílias de 
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origem, necessitando permanecer por tempo provisório em abrigos (RIZZINI, 2006).

 Segundo os dados revelados nas pesquisas citadas, o último grupo é o que possui 

maior incidência nos acolhimentos, visto que 80% das crianças e adolescentes em 

situação de acolhimento possuem família e as principais causas que levam ao 

afastamento da família são casos de negligência, violência intrafamiliar, como abuso 

físico, negligência, abuso sexual, entre outros. 

Tais dados ainda tendem a se tornar atual, como veremos no estudo realizado em 

Campos dos Goytacazes e analisado a seguir. 

 

 

3.3 Acolhimentos institucionais em Campos dos Goytacazes  
  

A cidade de Campos dos Goytacazes é a maior do interior fluminense em 

extensão territorial, com população aproximada 507.548 mil habitantes (IBGE). A 

maior parte da população é residente da área urbana.    

 Na cidade há 9 unidades de acolhimentos institucionais organizadas por perfil de 

atendimento, visto que o município não completou o processo de reordenamento dos 

serviços3. Dos 9 acolhimentos, 7 atendem entre crianças e adolescentes e 2 apenas 

crianças.         

 Segundo os dados recentes do Registro Mensal de Atendimento – RMA, 

fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, referentes ao mês de 

março/2019, no município havia um total de 171 crianças e adolescentes acolhidos.

 Com relação a raça/cor 36,2% das crianças e adolescentes acolhidas eram pardas 

e 38,5% pretas. Considerando a classificação do IBGE, a soma de pretos e pardos 

corresponde a maioria dos usuários dos serviços de acolhimento é negro com 74,7%, 

segmento este, que historicamente na sociedade brasileira sofre por percalços históricos 

de preconceito e estigma social – racismo estrutural.     

 Ao pensar na faixa etária da juventude, do total de 171 crianças e adolescentes 

acolhidos, 57,8% correspondem à faixa etária de 12 a 17 anos de idade e 18 ou mais de 

18 anos, o que significa que os jovens estão em maior número nos serviços de 

acolhimento. Nessa faixa etária, parte da juventude, os adolescentes de forma 

                       
3 Reordenamento do serviço de acolhimento: qualificação e adequação de cada serviço às normativas 
nacionais. De acordo com a Resolução nº 23/2013 do CNAS, o reordenamento dos serviços de 
acolhimento deve envolver 5 (cinco) dimensões: porte e estrutura, recursos humanos, gestão dos serviços, 
metodologia de atendimento, gestão da rede. 
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majoritária permanecem no acolhimento por até 11 meses, sendo uma taxa de 64,6%.

 A escolaridade dos adolescentes de faixa etária de 12 a 17 anos corresponde a 

27,2% no Ensino Fundamental I e 50,5% no Ensino Fundamental II, apenas 6% no 

Ensino Médio, enquanto que 7% na Educação de Jovens e Adultos – EJA. Sem estudar 

compreende por 5% e os jovens de 18 anos ou mais, variam entre Ensino Fundamental I 

com 25%, Ensino Fundamental II com 50% e Ensino Médio com 25%.  4  

 Sobre a metodologia de atendimento nos acolhimentos, a partir do momento em 

que a criança ou adolescente é acolhida, a pedagoga da equipe técnica da instituição se 

responsabiliza por acompanhar a vida escolar do infante. Como preconizado no ECA, 

todas as crianças e adolescentes devem estar matriculadas e frequentando a escola, no 

entanto, anteriormente ao acolhimento muitas das crianças e adolescentes não 

frequentavam o ensino regular ou já estavam em defasagem idade-série. Isso é 

perceptível quando se compara a idade com o ano atualmente cursado.  

 Nesse sentido, é relevante pensar em quais os motivos de impedimento da 

continuidade da vida escolar dessas crianças e adolescentes. Autores como 

Schwartzman (2004), afirmam que um dos motivos para a evasão escolar de jovens é a 

entrada no mundo do trabalho, entretanto, não é uma questão apenas de sobrevivência 

pessoal ou de necessidade de complementação da renda familiar. Segundo o autor, há de 

se questionar a relevância da escola para os jovens: 

 
Ao contrário do que muitas vezes se supõe, o trabalho infanto-juvenil 
não parece ser, na maioria dos casos, uma forma de completar a renda 
das famílias, e sim um comportamento que se desenvolve pela má 
qualidade do sistema educacional, que tem grandes dificuldades de 
reter os jovens a partir da adolescência (SCHWARTZMAN 2004, 
apud GUIMARÃES, 2016, p. 95). 

 

Dessa maneira, Guimarães (2016) afirma que é preciso investir em educação 

como forma de combate às desigualdades sociais e ao pauperismo. Não se trata de uma 

ideia completamente deslocada ou imprópria, mas há de se criticar o real propósito da 

escola moderna, mais especificamente no que se refere a seu propósito em relação às 

classes populares.          

 O autor questiona ainda, a equidade educacional e seus critérios de 

acessibilidade para os jovens das camadas populares, “do contrário, o discurso 

                       
4 Os acolhimentos institucionais atendem apenas adolescentes com até 18 anos de idade, de forma 
excepcional alguns jovens estendem esse prazo, sendo, portanto, um pequeno grupo de jovens de 18 anos 
ou mais nas unidades de acolhimentos. 
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educacional e os anos de escolarização serão apenas uma etapa de dissimulação social e 

condicionamento do estado de naturalização da pobreza” (GUIMARÃES, 2016, p. 57). 

 
Por essa razão, a escola, especialmente, a que está presente nos bairros 
de classes populares, não é agente isolado ou neutro, mas sim um 
catalisador de toda a efervescência histórico-social de ser, no tempo 
presente, jovem pobre de periferia. Entendemos, então, que a 
escolarização para os jovens pobres de periferia se desvela como a 
ponta de um iceberg, escondendo de forma submersa a estrutura sólida 
de uma realidade de pauperismo (GUIMARÃES, 2016, p. 95). 
 

Com 171 crianças e adolescentes acolhidas são acompanhadas 116 famílias 

(pois em algumas situações, há grupos de irmãos). Destas famílias, 60,3% estão 

cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, havendo 39,6% 

famílias que não passaram pela rede básica de proteção. Os CRAS são compreendidos 

como a porta de entrada da assistência social, enquanto que os acolhimentos 

institucionais são serviços de alta complexidade da proteção social. Dessa forma, 

entende-se que anteriormente a criança ou adolescente ser encaminhada para o 

acolhimento, esta e sua família deveriam, em tese, ser cadastradas no CRAS de seu 

território, uma vez que um dos princípios que regem os acolhimentos é o de 

excepcionalidade5. Este número é ainda mais alarmante com as famílias acompanhadas, 

sendo apenas 37 de acordo com os dados do mês de março/2019.    

 A proteção social básica é tida como aquilo que é basilar, importante, 

fundamental, primordial, ou aquilo que é comum a diversas situações (CFESS/CRESS). 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social - PNAS (2004) e a NOB 

(2005), na proteção social básica estão referidas ações preventivas, que reforçam a 

convivência, socialização, acolhimento e inserção, possuem um caráter mais genérico e 

voltado prioritariamente para a família; e visa desenvolver potencialidades, aquisições e 

o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e se destina a populações em 

situação de vulnerabilidade social (PNAS, p. 27).     

 A proteção social não contributiva surge do princípio de preservação da vida e, 

sobretudo, de acordo com a Constituição Federal de 1988: a dignidade da pessoa 

humana (artigo 1º inciso III). A assistência social estende essa proteção à família, à 

maternidade, ao ciclo de vida (infância, adolescência e velhice), proteção a pessoas com 

                       
5 “Excepcional: o acolhimento institucional deve ser encarado como uma condição excepcional na vida da 
criança ou do adolescente. O desejado é que ela/ele possa conviver com sua família (ou família substituta, 
se for o caso) e aprenda a lidar com as mazelas e os conflitos decorrentes da vida em família” 
(CONANDA, 2009, p. 10). 
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deficiência, e ainda a particularidade do amparo a crianças e adolescentes que acentua a 

perspectiva da proteção integral regulado pelo ECA.     

 As ações desenvolvidas da proteção social básica são realizadas prioritariamente 

pelos CRAS. Assim, a realização dessa modalidade de proteção social necessita do 

estabelecimento de articulação dos serviços sócio assistenciais de forma intersetorial, 

com o objetivo de articular serviços da saúde, previdência e demais políticas públicas, a 

fim de estabelecer programas amplos e preventivos na garantia dos direitos básicos aos 

sujeitos. Desta forma, o CRAS não possui apenas a função da acolhida e recebimento de 

demandas, mas também de ser um indutor e impulsionador da rede.   

 É de suma importância que os serviços da proteção social básica que atuam 

diretamente nos territórios, funcionem de maneira integrada e articulada, para que se 

evite o máximo possível de encaminhamentos para acolhimentos institucionais e 

preserve o principio da excepcionalidade.      

 No entanto, o número de famílias cadastradas e acompanhadas na rede de 

proteção social especial de média complexidade é maior. Havia 65% das famílias 

cadastradas nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e 

70,6% acompanhadas, do total de 116 famílias que possuem seus filhos em situação de 

acolhimento institucional.        

 Dados referentes a renda apontam que 21,5% das famílias não possuem qualquer 

tipo de renda, e 46,5% recebem até ½ salário mínimo. Por fim, 34,4% das famílias a 

renda per capita é acima de ½ salário mínimo. Dessa forma, é possível dizer que a maior 

parte das famílias que tem seus filhos atendidos pelos acolhimentos no município são 

pobres.6          

 Dessas famílias, 37,9% recebem benefícios sociais, como aluguel social (7); 

renda mínima (7); Bolsa Família (39); Beneficio de Prestação Continuada- BPC (15); 

Minha Casa Minha Vida (2); Morar Feliz (4); sendo o Morar Feliz um programa 

municipal.          

 A autora Sposati (2009) disserta sobre a relação da assistência social e pobreza, 

discordando da pobreza ser a única causalidade da desproteção social aos sujeitos e que 

apenas a mesma deve ser combatida pela assistência social. Afirma então que definir 

pobreza através de uma “linha” contribui para a persistência de formas de tratamento e 

atenção segregadas que operam por teste de meios de seleção de renda e não pela 

                       
6O valor adotado pelo Banco Mundial para definir se é uma pessoa é pobre corresponde há renda familiar 
equivalente a R$ 387,07 – ou US$ 5,5 por dia. 
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necessidade. Define-se, na linha da pobreza, um limite do ganho do pobre que passa a 

ser teto de alcance para ser aplicado como horizonte a programas seletivos (SPOSATI, 

2009).           

 Para Sposati (2009), a linha’ de pobreza é de construção unidimensional e 

deveria migrar do enfoque do déficit de renda para o campo dos direitos humanos, isto 

é, da não pobreza, para os padrões básicos de cidadania. Para além do condicionamento 

da renda, é necessário que se pense em outros elementos ao se pensar em assistência 

social e proteção social. A autora elenca como exemplo: o tempo de informalidade; 

idade dos chefes da família; incidência de filhos menores de 14 anos; incidência de 

doenças crônicas na família e de deficiências; acesso a crédito; incidência do custo de 

transporte no orçamento doméstico; qualidade do acesso a serviços/atenções de saúde 

pelos membros da família; qualidade do acesso à habitação; padrão de convivência 

familiar; incidência de mortalidade infantil, na infância, juvenil, materna (SPOSATI, 

2009).           

 A autora Silva (2010), também discorda que a pobreza tenha característica 

unidimensional como está estabelecido nas políticas públicas. Como abordado no 

primeiro capítulo para esta autora a pobreza é multidimensional e estrutural, visto que o 

sistema de produção capitalista é responsável por um processo excludente, gerador e 

reprodutor da pobreza, portanto, esta não pode ser considerada como mera insuficiência 

de renda. Silva (2010) afirma então que a pobreza também deve ser entendida como: 

 

[...] desigualdade na distribuição da riqueza socialmente produzida; é 
não acesso a serviços básicos; à informação; ao trabalho e a uma renda 
digna; é não participação social e política. Esse entendimento permite 
desvelar valores e concepções inspiradoras das políticas públicas de 
intervenção nas situações de pobreza e as possibilidades de sua 
redução, superação ou apenas regulação (SILVA, 2010, p. 157). 

 
 Referente aos dados supracitados é possível analisar que o público que o 

acolhimento atende atualmente, é aquele que possui poucos recursos materiais e 

financeiros, dependentes de benefícios socioassistenciais para o complemento da renda, 

ou até mesmo sendo dependente integral do mesmo, por não possuir outras formas de 

recursos para subsistência.        

 Os dados sobre a renda revelam uma privação de recursos materiais, mas de 

encontro com as discussões das autoras Sposati (2009) e Silva (2010), a pobreza possui 

caráter multidimensional e revela ainda uma desproteção social, baixa qualidade de vida 



43 
 

e pouco acompanhamento dos órgãos públicos das famílias que possuem seus filhos em 

situação de acolhimento institucional.      

 Como motivos do acolhimento em março de 2019, de acordo com a 

identificação da equipe técnica, o principal motivo para acolher é a negligência (46%); 

possuindo também outros fatores como abandono (10,8%); abuso sexual (7,9%); em 

razão da sua conduta (6,9%); conflitos no ambiente familiar (5,9%); risco de vida na 

comunidade (4,9%); situação de rua (3,9%).      

 A negligência aparece com maior incidência nos acolhimentos que atendem 

crianças. Nos acolhimentos com perfil de adolescentes não há registros de negligência, 

sendo os principais fatores para acolhimento “em razão de sua conduta” e “risco de vida 

na comunidade”. Esse dado nos revela que a demanda da juventude acolhida é 

diferenciada das crianças.        

 Entre os principais motivos de reacolhimento, novamente negligência aparece 

como principal fator (18,5%); seguido de em razão da sua conduta (14,2%); e 

reintegração mal sucedida (11,4%).       

 O conceito de negligencia não é bem definido no âmbito do senso comum, (no 

entanto no Manual do RMA disponível pela prefeitura há o conceito de negligência para 

orientação do entendimento dos técnicos), sendo caracterizado como a falta de cuidado 

e a incapacidade de suprir as necessidades da criança, adolescente. No entanto, a falta 

de uma definição clara do termo, abre margens para a imprecisão também na execução 

de medidas.          

 As autoras Mata, Silveira e Deslandes (2017), analisam que o termo negligencia 

está associada a um suposto parâmetro de cuidado, considerado aceitável socialmente e 

capaz de prover as necessidades essenciais das crianças e adolescentes. Em geral, essa 

delimitação, apesar de “reconhecer” as diferenças entre cada cultura de cuidados, 

universaliza um limite aceitável de tolerância, associado aos parâmetros de 

“crescimento e desenvolvimento” de crianças e adolescentes (MATA, SILVEIRA e 

DESLANDES, 2017, p. 2882).       

 No entanto, ao ser empregado, o conceito sofre alterações quantos aos 

parâmetros sociais, étnicos raciais, territoriais, havendo também um emprego do termo 

negligência como forma de controle.  

 

Não desconhecemos que existem situações graves de negligências da 
família, que podem colocar em risco a vida dos filhos. Todavia, há 
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casos em que certos comportamentos classificados como negligência 
parental ou familiar refletem vinculação a práticas culturais ou 
situações provocadas por impossibilidade financeira ou social, entre 
outras. Há muitas questões do cenário nacional e no contexto familiar 
que permeiam o tema e reforçam a necessidade de uma reflexão 
crítica diante da atribuição de uma família como negligente ou 
negligenciada (MATA, SILVEIRA e DESLANDES, 2017, p. 
2882). 
      

Portanto, se faz necessária a problematização do termo e o modo como o mesmo 

é empregado visto a sua imprecisão e abrangência. Nesse sentido, se a negligencia se 

refere à falta de cuidado da família com a criança ou adolescente, por outro lado o 

motivo de acolhimento denominado em razão de sua conduta, alega “falta de cuidado”, 

sobretudo do adolescente consigo mesmo, considerando que o mesmo se pôs em 

situação de risco e precisa de medidas protetivas.      

 O motivo ‘em razão de sua conduta’ costuma ser empregado a exemplo como 

fugas, inserção em facções criminosas, ou coisas que não são consideradas apropriadas 

e que se configuram como risco a sua integridade. No entanto, assim como o termo 

negligencia é impreciso e abrangente7.      

 Dessa forma a juventude se apresenta novamente em um paradoxo de vitima e 

produtora da violência analisadas no primeiro capítulo, se por ora o jovem é visto como 

um segmento que precisa de proteção, de acordo com a sua posição social e os estigmas 

atrelados a ela, é visto como uma possível ameaça.     

 Nesse sentido, o termo “em razão de sua conduta” e o seu entendimento 

corroboram, conforme abordado anteriormente, com a imagem de uma juventude 

perigosa, descrita por Moraes (2010) vista como “ameaça à sociedade” ou “vítima 

dela”, porque, estando em formação, seria mais facilmente influenciável. E, portanto, 

que precisa de medidas e políticas que promovam o controle dos mesmos.   

 Dessa forma, conforme os dados expostos acima é possível afirmar que o 

público atendido pelos acolhimentos institucionais que precisam de uma medida 

protetiva de afastamento familiar denota uma juventude marcada pela raça, classe e 

gênero.           

 Ao traçar um perfil dessa infância e juventude acolhida é possível perceber 

similaridades com o perfil traçado há mais de 10 anos atrás em âmbito nacional pela 

pesquisa do IPEA (2004) e ainda relações com os dados da autora Rizzini (2004) que 

                       
7 Importante ressaltar, que o termo ‘em razão de sua conduta’ também possui a definição no manual do 
RMA para uma padronização.        
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analisou as instituições asilares do século passado. O que nos revela que apesar de 

períodos históricos diferentes, os problemas estruturais e os motivos que transformam a 

medida de acolhimento e afastamento de crianças e adolescentes de suas famílias 

necessários continuam os mesmos.       

 Os dados expostos denotam que os problemas e motivos que levam ao 

acolhimento são problemas estruturais marcados predominantemente pela desigualdade 

social na sociedade brasileira, que não foram superados. Apesar da promulgação do 

ECA que muda o paradigma da criança e adolescente para aqueles que devem ser 

protegidos de forma integral com a garantia de seus direitos básicos, o que é possível 

observar atualmente de acordo com os dados, é uma negação dos direitos básicos 

(saúde, educação, moradia) e execução de medidas de acolhimento como uma primeira 

forma de proteção.          

 Considerando ainda, que esses jovens em situação de acolhimento institucional 

possuem vivências marcadas pela violência, rompimento de vínculos familiares e 

violações de direitos, a violência aparenta como algo intrínseco as suas realidades e são 

relatadas de forma natural, banalizadas e até mesmo sendo usada como meio legítimo de 

poder, imposição de respeito e resolução de conflitos. Tais fatores e como os jovens 

enxergam a violência será melhor abordado no próximo capítulo. 
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4 VIOLÊNCIA E JUVENTUDE 
 
 

Este capítulo pretende abordar sobre a experiencia com a juventude em situação 

de acolhimento instituticonal a partir da inserção no estágio obrigatorio e através do 

âmbito da pesquisa, analisando as falas, comportamentos dos adolescentes em situações 

referentes à violência. No entanto, é necessário pontuar, que a violência possui inúmeras 

formas, como a violência pautada no gênero, classe e raça que também perpassam a 

vida cotidiana dos jovens. 

A institucionalização de crianças e adolescentes é uma realidade no Brasil que 

reflete a histórica desigualdade social existente e demonstra a fragilidade das politicas 

públicas voltadas para o enfrentamento das violações de direitos desse segmento. Nesse 

sentido, torna-se presente a naturalização da violência que esses sujeitos vivenciam, seja 

nos espaços públicos, como na comunidade, escola, quanto no espaço privado da casa, 

lar. No entanto, conforme abordado nos capítulos anteriores, a violência intrafamiliar 

não pode ser analisada de forma isolada, sendo necessário para o seu entendimento uma 

posição articulada com os espaços sociais.      

 As demandas que se apresentam com maior frequência nos acolhimentos 

institucionais, são casos de violência intrafamiliar, é exercida contra a criança e o 

adolescente na esfera privada. A autora Minayo (2001) subdivide a violência 

intrafamiliar em quatro tipos a partir de suas expressões mais visíveis: a violência física 

(uso de força física); a violência sexual (se configura como todo ato ou jogo sexual, 

relação hétero ou homossexual entre um adulto (ou mais) em uma criança ou 

adolescente); a violência psicológica (ocorre quando os adultos sistematicamente 

depreciam as crianças, bloqueiam seus esforços de autoestima e realização, ou as 

ameaçam de abandono e crueldade); e as negligências (representam uma omissão em 

relação às obrigações da família e da sociedade de proverem as necessidades físicas e 

emocionais de uma criança).        

 Trassi (2006) analisa que os processos de violência em que as crianças e 

adolescentes são expostos tem consequências e se constitui no seu modo de ser, pensar, 

agir e sentir. Além do fato de que muitas faces da violência vão adquirindo 

invisibilidade e suas expressões vão se naturalizando. Portanto, segundo a autora se faz 

necessário: 

[...] interpretar a violência considerando sua relevância na produção de 
mentalidades, de padrões de sociabilidade, seus efeitos em todas as 
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esferas da vida pública e privada, seu enraizamento em todas as 
instituições, mesmo naquelas consideradas as mais protetivas de seus 
membros, como a família e a escola, e naquela à qual os indivíduos 
atribuíram – como conquista da civilização – a função de arbitrar os 
conflitos e proteger os cidadãos: o Estado (TRASSI, 2006, p. 207).  
       

Entretanto, segundo Gershenson et. all (2017) a atual conjuntura de ampliação 

do Estado penal repercute com os processos de criminalização dos determinados grupos 

sociais, tidos como perigosos, que em nossa compreensão poderão corroborar para o 

acolhimento de jovens pelo motivo de “em razão da sua conduta”. Sendo considerados 

então, a necessidade de mecanismos de controle da pobreza e a responsabilização única 

da juventude pela sua realidade vivida. “Torna-se fundamental a compressão sobre a 

lógica das violências estruturais e institucionais, naturalizadas e banalizadas nas 

relações sociais” (GERSHENSON et. all, 2017, p. 128).    

 Nesse sentido, a violência vivenciada pelos adolescentes assume a posição de 

dificultador ou impossibilitador do desenvolvimento físico, psicológico e social, assim 

como a dificuldade de acesso a educação formal, a lazer e a serviços de saúde, o 

envolvimento com álcool e outras substancias psicoativas (NASCIMENTO e SOUZA, 

2010).           

 Dessa forma, atrelada a essa realidade de violência vivenciada pela juventude, 

que são manifestadas na violação de seus direitos, está a fragilidade das políticas 

públicas para esse segmento. Portanto, se coloca como fator importante a compreensão 

das relações sociais, trajetórias de vida e experiências sociais dessa juventude.  

 Para uma compreensão da violência vivenciada pela juventude se faz necessário 

que as representações dos sujeitos sobre sua realidade sejam consideradas (PERES, 

RUOTTI, VICENTIN, 2010). Não apenas consideradas, mas analisadas a partir das 

falas, conversas, gestos, a fim de se buscar compreender como a violência é entendida e 

representada para os adolescentes.       

 Desse modo, considerando que o acolhimento institucional é o espaço de 

proteção social de alta complexidade destinado a crianças e adolescentes que sofreram 

violações de direitos, os sujeitos analisados nesse trabalho, são os adolescentes 

acolhidos.          

 Os dados empíricos foram coletados dos registros das atividades realizadas no 

âmbito do projeto de intervenção “Escuta de crianças e/ou adolescentes acolhidos: uma 

troca sobre o acolhimento institucional, racismo e projeto de vida”, realizado em uma 

instituição de acolhimento e de oficinas desenvolvidas no âmbito da pesquisa-extensão 
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“A escuta de crianças e adolescentes acolhidos”, em outra instituição de acolhimento. 

Em ambas instituições as atividades foram em grupos formados por adesão voluntaria 

dos acolhidos. Tais atividades foram desenvolvidas no segundo semestre de 2018 e 

primeiro de 2019.  Em ambas, também foram realizadas a observação participante por 

se constituir como um instrumento importante para a pesquisa qualitativa, que pretende 

compreender através das relações sociais e falas os dados numéricos.   

 Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis.      

 Os dois acolhimentos institucionais visitados possuem como perfil, adolescentes 

que precisaram do afastamento do convívio familiar. No entanto, se mostra nítido o 

modo como os adolescentes de ambas unidades de acolhimento relatam experiências de 

violência de forma natural.        

 Isso é perceptível ao analisarmos situações, comportamentos, falas dos 

adolescentes referentes à violência na comunidade de origem, violência intrafamiliar, ou 

ainda a violência praticada pelos próprios adolescentes na unidade de acolhimento 

institucional. Para Saito (2010) a banalização da violência é a aceitação passiva de sua 

existência, incorporação quase automática no cotidiano e até mesmo justificativa para 

existência de diversos problemas, bem como considera-la própria dos adolescentes, 

inibindo então propostas de prevenção (SAITO, 2010).    

 É importante destacar que a violência não é uma, mas múltipla, dessa forma, 

compreendendo que a violência atinge com maior incidência a juventude – segmento 

que é caracterizado por estar em desenvolvimento – a violência torna-se um fator que 

prejudica o seu pleno desenvolvimento e pode comprometer projetos de qualidade de 

vida (ASSIS; DESLANDES; SANTOS, 2005, p. 80).    

 Ao analisar o conteúdo dos dados empíricos durante a experiência de observação 

participante nas unidades de acolhimento, foi possível perceber uma maior incidência 

das falas e relatos dos adolescentes voltados para a violência na esfera privada – família; 

pública – comunidade e escola; e a violência praticada pelos próprios adolescentes.  
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4.1 Violência na comunidade 

 

De forma majoritária os adolescentes em situação de acolhimento advêm de 

áreas periféricas, e relatam diversos episódios de violência na comunidade de origem 

em diferentes momentos. Relatos naturalizados através de piadas e charadas.   

Assim, uma adolescente de 15 anos em um momento descontraído relatou sobre o 

assassinato de um homem na sua casa enquanto estava dormindo e ao se assustar com 

os tiros, acordou e viu o homem morto no corredor de sua casa. Relatou ainda um 

episódio em que a mesma estava brincando de pique esconde na rua com seus amigos e 

primos quando iniciou um tiroteio e tiveram que se esconder em uma caixa d’água para 

fugirem dos tiros. Na mesma ocasião a jovem ainda contou ser comum episódios de 

violência na comunidade e que possui parentes presos por assassinato. Estes episódios 

evidenciam que não foram situações isoladas de violência, mas que se manifestam com 

certa frequência, em função do contexto social, cultural e familiar que estava inserida.  

 Além da violência nas comunidades, os adolescentes relatam episódios de 

criminalidade. Um adolescente de 16 anos tomando banho de piscina em um momento 

de lazer, brincou dizendo que ia fazer uma charada para adivinharmos onde ele morava, 

e iniciou dizendo que era um lugar que passou na televisão falando para os moradores 

evitarem usar celular na rua por conta de assalto. A realidade de violência na 

comunidade parece não assustar os adolescentes, ao contrário, um ambiente, até mesmo 

exótico, que diferencia aquele território de outro. Neste sentido, a violência se torna 

“ingrediente permanente da cultura, marcando o regime de sociabilidade dominante [...] 

torna-se em grande parte invisível para os que ali nasceram, cresceram e viveram” 

(FIGUEIREDO, 1998 apud TRASSI, 2006).      

 Para os autores Peres; Ruotti; Vicentin (2010) ao estudarem as falas dos 

adolescentes de um distrito periférico do município de São Paulo com enfoque na 

violência, chegaram a conclusão que: “os adolescentes cresceram em um ambiente 

marcado pela violência, e essa violência cotidiana deixou marcas que se fazem perceber 

em um certo sentimento de normalidade da extrema exposição” (PERES; RUOTTI; 

VICENTIN, 2010, p. 48).       

 Considerando que os territórios são marcados por forte presença e influência do 

tráfico de drogas e facções criminosas, essas organizações atingem de forma direta os 

jovens, que demonstram através de suas falas que no bairro de origem “há muita 

matança e maldade”; como o assassinato de amigos jovens e de familiares pelo tráfico.
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 Tais episódios marcaram a vida dos acolhidos, que relatam que tiveram uma 

abrupta mudança de comportamento a partir de tais fatores. Muitos colocaram que a 

partir do momento em que perderam de forma trágica, familiares e amigos, começaram 

a frequentar mais os chamados bailes, intensificar o uso de drogas, ficar mais tempo na 

rua, perder o interesse pela escola e até mesmo, entrar em facções criminosas. 

 A escola para esses jovens, ora se apresenta como espaço de desinteresse, 

“chato”, ora como um espaço que reproduz a violência já vivenciada na comunidade e 

que marca de forma clara uma questão de gênero. As meninas adolescentes de 14 a 16 

anos de idade, relataram já ter sofrido assédio de alguns meninos na escola que as 

chamavam de “piranha”, diziam que iriam bater nelas e que a situação teve como 

consequências agressão física. Todas afirmaram não aceitar que homens a batam nem 

que as humilhem.         

 Duas das adolescentes já se envolveram em brigas na escola. As mesmas apesar 

de considerarem agressões físicas como “errado”, relataram por diversas vezes já terem 

agredido colegas de classe, por assim considerarem surtir um resultado imediato, 

afirmando que procurar por pessoas responsáveis, ou profissionais da escola “não 

adianta nada”.          

 Na fala dos meninos adolescentes, a escola se apresenta como espaço “chato”, 

de regras, que não possui interesse e muitos atrativos, dessa forma, a maioria relata já 

ter faltado aulas sem motivos, “matava aula pra passear na praça”; “ficar de role 

esfriando a cabeça”; “gostava de ficar mais na rua que na escola”; e ainda mostram 

dificuldade de citar disciplinas que gostam de estudar. Dessa forma, percebe-se que o 

jovem ao deixar de ocupar o seu tempo com a escola, tarefas e atividades escolares por 

acharem “chato”, começam a ocupar mais os espaços da rua, da comunidade, o que o 

torna mais suscetível à entrada no tráfico de drogas, em facções e o uso de drogas.  

 Os adolescentes colocam que já fizeram uso de drogas ilícitas em diversos 

momentos e se utilizam de gírias para menciona-las, como “marijuana”, “boldo”, “soltar 

pipa”, a fim de que a linguagem usada não seja entendida por todos. Assim, como no 

caso da escola, apesar de entenderem como algo “errado”, colocam a dificuldade de 

parar e o desejo de sair da realidade.       

 No entanto, se faz importante ressaltar que a escola não é um agente isolado ou 

neutro, a mesma se configura enquanto um espaço social. Segundo Guimarães (2016) a 

escola funciona como um catalisador da efervescência histórico-social do jovem pobre e 

de periferia, o que reflete uma estrutura e realidade de pauperismo marcada por 
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descontinuidades das trajetórias escolares (GUIMARÃES, 2016).    

 Para Duarte (2012 apud GUIMARÃES, 2016), a escola deveria ser capaz de 

dialogar com a realidade dos alunos, contribuindo para a formação de sujeitos críticos, 

capazes de refletir sobre suas realidades de forma histórico-social. Entretanto, a mesma 

se apresenta distante da vida dos jovens e suas necessidades (DUARTE, 2014 apud 

GUIMARÃES, 2016). Tal fato contribui para as descontinuidades das trajetórias 

escolares, o desinteresse pela escola e falas como “lugar chato” que denota apenas 

obrigatoriedades.         

 Segundo Assis; Deslandes; Santos (2005) a escola, reconhecida como um espaço 

primordial de socialização e preparação para a vida, também pode ser um lócus de 

violência, se constituindo como o campo da violência simbólica, “espaço onde por 

vezes permite-se ou se omite diante de agressões e humilhações de alunos praticadas 

por funcionários, professores ou por seus pares” (ASSIS; DESLANDES; SANTOS, 

2005. p. 82).          

 Conforme abordado no primeiro capítulo, Chauí (2018) denomina a violência 

simbólica como “a maneira como a nossa sociedade se estrutura em termos de valores, 

normas e regras que organizam as relações sociais e políticas” (CHAUÍ, 2018, p. 42). 

Portanto, a violência simbólica se apresenta como forma cultural, relações sociais e 

intersubjetivas realizadas de forma hierárquicas e assimétricas.   

 Portanto, assim como foi relatado pelas adolescentes episódios de assédios no 

espaço da escola, esta pode ser considerada parte desta violência simbólica e ainda de 

gênero, considerando a depreciação do sexo feminino, o que contribui para o 

afastamento dessas jovens da escola. Além disso, a não atenção da escola na resolução 

dos conflitos, como relatado pelas jovens, contribui para que estas busquem outras 

formas de resolver o conflito, como por exemplo, através da agressão física. 

 Assim, os ambientes públicos que os jovens frequentam como a comunidade e a 

escola são espaços também marcados pela violência, rompimento de vínculos causado 

por fatores externos que geram consequências nas vidas dos adolescentes e reforçam a 

naturalização da violência nos seus cotidianos. Visto que tais falas mencionadas foram 

ditas em diferentes momentos e se constituem como conversas informais nas unidades 

de acolhimentos. 
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4.2 Violência intrafamiliar 

 

Segundo Minayo (2005) entende-se por violência intrafamiliar o que ocorre 

entre os parceiros íntimos e entre os membros da família, principalmente no ambiente 

da casa, mas não unicamente. Inclui as várias formas de agressão contra crianças, contra 

a mulher ou o homem e contra os idosos. Considera-se ainda, a violência intrafamiliar 

como uma forma de comunicação entre as pessoas, uma inter-relação que é expressa 

através da violência.         

 O Ministério da Saúde (2002, p. 15) ainda, caracteriza como “toda ação ou 

omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o 

direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família.” Desse modo, é um 

campo de grande tensão, visto que empiricamente muitos dos membros usam do seu 

poder para ameaçar, chantagear e silenciar a vitima, objetivando o seu controle. 

 Assim como a violência na comunidade e na escola, a violência intrafamiliar 

também esta presente e foi relatada pelas adolescentes acolhidas de diferentes formas. 

Duas adolescentes relataram presenciar seus padrastos baterem em suas mães e até 

mesmo ter agredido com facadas, e como era frequente acabar se “acostumando” com a 

situação. Uma adolescente de 14 anos relatou ainda que como sua mãe era usuária de 

drogas e sofria violência doméstica pelo seu padrasto, ela se sentia responsável por 

cuidar de sua mãe, que após a entrada no acolhimento, percebeu que ela também precisa 

ser cuidada. Outra adolescente colocou que o seu sonho é ter uma família sem brigas.

 Em outro momento de descontração e lazer no acolhimento, ao serem 

perguntados de forma ampla sobre o que queriam “ser quando crescessem”, ou seja, o 

que desejariam como futura profissão, um menino de 9 anos manifestou o desejo de ser 

jogador de futebol e também policial para “dar tiro nos bandidos”, fazendo sinal de 

armas com as mãos simulando tiros, afirmando que na favela acontece assim. Ao ser 

questionado o motivo, confessou que tem o desejo de ser policial para matar o seu 

padrasto, pois ele seria o responsável por ele e seus irmãos estarem no acolhimento, 

afirmando que pelo fato do padrasto bater na sua mãe, eles estavam ali, então seria 

policial para mata-lo.         

 Esse contexto de violência intrafamiliar, pode deixar sequelas físicas e psíquicas 

para aqueles que sofreram. Além disso, se torna claro através das falas e relatos das 

adolescentes e do menino de 9 anos o desejo de cuidar das suas famílias, tendo na 

família a imagem central da mãe. Ao acreditarem que a família está em risco, os 
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mesmos afirmam que querem ajudar e constroem sonhos, projetos de vida a partir da 

realidade de violência que vivenciaram e experimentaram.    

 Desta forma, os projetos de vida estariam situados na dimensão do após, sendo a 

construção de algo a ser realizado a partir de escolhas e possibilidades mediadas pelas 

condições (históricas, sociais, culturais e econômicas) do tempo presente (MENDES, 

2008). Desse modo, não de forma isolada, os jovens de ambos os sexos colocam sobre o 

desejo de ajudar suas famílias com compra de uma casa e emprego para ajudar na renda 

familiar. E ainda o desejo e o projeto de construir famílias.    

 A fala sobre construção de família foi uma frequente entre os adolescentes que 

manifestaram tal desejo, com exceção de um que afirmou que família é “muito 

prejuízo” se referindo a prejuízo financeiro. Os outros adolescentes, no entanto, 

colocaram que primeiro pretendem estudar, trabalhar e após isso formar suas famílias. 

Portanto, é possível dizer que os projetos de vida dos jovens, estão voltados em um 

primeiro momento para o trabalho para então a construção de famílias.  

 É possível notar de forma clara que a preocupação inicial dos adolescentes 

acolhidos está ainda muito vinculada ao trabalho imediato para auxiliar e ajudar suas 

famílias de origens. A escola, a educação e graduação ainda são questões que se 

apresentam para os adolescentes como um sonho, algo distante.    

 Com exceção de dois adolescentes, todos os outros que participaram das 

conversas afirmaram querer ajudar suas famílias de origem, com centralidade na figura 

materna. Esta se apresenta para os acolhidos como referencia, e dizem ter saudades, 

afeto e amor pelas genitoras. No entanto, os adolescentes parecem perceber as 

fragilidades econômicas e sociais que as mesmas vivenciam, então possuem falas 

frequentes em “quero comprar uma casa para minha mãe”; “quero ajudar minha mãe a 

sair das drogas”; “quero cuidar da minha mãe”.     

 Assim como a violência doméstica está colocada para os jovens, foi relatado 

pelas adolescentes também a violência sexual. Esta não é dita de forma clara havendo 

um constrangimento ao se tratar do assunto. Dessa forma, ao se falar sobre mecanismos 

de proteção e defesa (delegacia, Lei Maria da Penha), na atividade em grupo, uma 

adolescente colocou que já esteve em uma delegacia, pois precisou depor e fazer corpo 

delito quando havia sido abusada, não querendo estender o assunto.   

 Segundo Minayo (2005) a classificação de abuso sexual diz respeito ao ato ou ao 

jogo sexual que ocorre nas relações hétero ou homossexual e visa a estimular a vítima 

ou utilizá-la para obter excitação sexual e práticas eróticas, pornográficas e sexuais 
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impostas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças.   

 Nesse sentido, as pesquisas (AZEVEDO & GUERRA, 1988; COHEN, 1993; 

SAFFIOTI, 1997) apontam que, quando se trata de abuso sexual ocorrido no espaço 

doméstico e familiar, há uma maior predominância do homem como agressor e da 

mulher como vítima (ARAÚJO, 2002).       

 A violência sexual na infância ainda possui como agravante a vulnerabilidade de 

mulheres que criam maior propensão de se envolverem em relacionamentos abusivos. 

 
Mulheres que sofreram abuso sexual na infância tornam-se mais 
vulneráveis para estabelecer relações com homens abusivos e, 
consequentemente, mostram-se menos capazes de proteger suas 
próprias filhas do abuso sexual. A repetição do abuso sexual com suas 
filhas é estatisticamente significativa (ARAÚJO, 2002, p. 8). 
 

Saito (2010, p. 151) afirma que a “vitimização de mulheres pode durar por 

longos períodos, inserida dentro da violência doméstica, sustentada pelos atos ou pela 

conivência de quem deveria proteger: figuras parentais, familiares e responsáveis”.

 No entanto, é importante destacar uma clara diferença de gênero nas realidades 

de violência sofridas por meninas adolescentes e meninos adolescentes, sendo então os 

meninos adolescentes a população mais atingida pela violência letal, homicídios e 

conflitos armados, como os dados analisados no primeiro capítulo apontam, enquanto 

que as meninas adolescentes são as principais vitimas de abuso sexual.  

 

4.3 Violência praticada pelos adolescentes 

 

A violência vivenciada pelos adolescentes no ambiente da comunidade e da 

família tratadas nos pontos anteriores possui também como forma de manifestação a 

violência em que os próprios adolescentes produzem e praticam uns com os outros no 

ambiente do acolhimento institucional. Isto é percebido e colocado em diversos 

momentos, sendo perceptível que o modo operante de resolução de conflitos e 

problemas, se dá através da violência, através da imposição da força.  

 A autora Saito (2010) busca compreender a violência como um fenômeno 

individual e social. Ao considerar então elementos individuais analisa a importância de 

considerar a adolescência como um período fundamental de desenvolvimento marcada 

por transformações. Dessa forma, a vivência singular do adolescente o leva a 

experimentar o novo, o prazer, além do senso de invulnerabilidade que cria pré-
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disposição de se arriscar não medindo ou temendo as consequências dos seus atos 

(SAITO, 2010).         

 Como fenômeno social, no entanto, a referida autora destaca que “na violência 

humana estão presentes proposições físicas, psíquicas e sociais que se confundem, por 

vezes, com relações de poder” (SAITO, 2010, p. 153). Além disso, a violência não pode 

ser entendida como um fato isolado, mas resultado de um processo, portanto, os 

desdobramentos que determinam a violência são construídos tanto no contexto 

individual quanto no coletivo. 

Aqui deve ficar estabelecido que buscar a história da violência não é 
justifica-la do ponto de vista socioeconômico (classe menos 
favorecida, miséria, fome) ou pela privação afetiva, desestruturação da 
família, mensagens inadequadas da mídia, mas sim auxiliar a 
percepção da necessidade de mudanças da estrutura social, que não 
passam só pelo julgamento da violência em si, mas também pelos seus 
determinantes (SAITO, 2010, p. 155). 

 

Nesse sentido, a violência possui formas também entre os adolescentes no 

espaço do acolhimento institucional. Em um momento de lazer na área externa do 

acolhimento, havia um grupo de meninos que estavam tomando banho de piscina e 

outro grupo também na área externa conversando. Nesse momento foi possível perceber 

que a maior parte das brincadeiras são de cunho violento. Como por exemplo, acertar a 

bola de basquete na cabeça do outro; tentar empurrar um dos meninos a força na 

piscina; bater com a toalha molhada nas pernas do outro enquanto o mesmo pula na 

tentativa de não ser atingido; ou ainda brincar de dar socos nos armários; conversas 

sobre futebol, mas com referencia as torcidas organizadas e quais eram mais fortes em 

possíveis confrontos/brigas;        

 Torna-se claro o modo que tentam solucionar conflitos e desavenças através de 

agressões físicas ou ameaças o que ocorre ainda com o incentivo de outros adolescentes. 

De forma agressiva em uma situação de desavença um dos meninos ameaçou afogar o 

outro após ter acertado a bola em sua cabeça e, em outra situação, um dos meninos 

relatou dar “um pau nele porque ele é muito abusado”. Desse modo, a violência se 

apresenta para eles como o modo mais eficiente de resolução de conflitos e ainda como 

modo de se impor respeito. Em um diferente momento, um adolescente afirmou ter 

agredido outro acolhido por considerar que este não respeitou como deveria um 

funcionário da instituição.        

 Minayo (2005) cita que em revisão bibliográfica feita pela OMS (KRUG et. all, 
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2002) sobre fatores relacionados a violência na juventude, indicam vários 

comportamentos e diversas situações de risco, como participação constante em brigas, 

porte de armas, cultivo da masculinidade violenta, influência de álcool e outras drogas.

 Através da observação das brincadeiras e momentos de lazer dos meninos 

acolhidos, também é possível observar a ausência de medo ao se colocarem em 

situações de risco ou perigo. Uma das práticas comuns entre eles eram de subir em 

muros, lajes, para pular na piscina e faziam isso de modo que competiam uns com os 

outros de quem pularia do lugar mais alto. Ao serem questionados se sentiam medo de 

se machucarem ao fazerem isso, colocaram que “somos doidos mesmo” e “quem não 

morre não vê Deus”.         

 A ausência de risco, bem como fatores em relação a vivência dos adolescentes, 

renda, status social, respeito na comunidade, por exemplo, revela ainda a entrada nas 

facções criminosas, fato que se apresenta diversas vezes através de desenhos, conversas 

sobre armas, bairros de fações rivais, músicas com apologia ao tráfico, gírias próprias 

entre outros.           

 A autora Minayo (1990), caracteriza como forma de violência a delinquência, 

que compreende como “roubos, furtos, sadismos, sequestros, pilhagens, tiroteios 

entre gangs, delitos sob o efeito do álcool, drogas etc.” (MINAYO, 1990, p. 290). A 

autora então analisa que essa forma de violência em que os jovens se inserem como 

reprodutores da violência, não deve ser entendida como um fenômeno natural, uma 

conduta patológica, nem tão pouco como atributo dos pobres e negros. Dessa forma, 

Minayo (1990, p. 290) analisa que “o aumento da criminalidade se alimenta das 

desigualdades sociais, da alienação dos indivíduos, da desvalorização das normas e 

valores morais, do culto à força e ao machismo, do desejo do lucro fácil e da perda das 

referências culturais”.         

 Portanto, a delinquência deve ser associada ainda com a violência estrutural uma 

vez que conforme abordado nos capítulos anteriores os jovens estão expostos a diversos 

tipos de violências. Minayo (1990) apresenta que a realidade estrutural desse segmento 

os limita a um "possível social"; visto que a violência do Estado cuja face repressiva é 

quase a única que esses jovens conhecem; com a violência organizada dos grupos de 

narcotráfico que lhes oferecem vantagens imediatas; com a violência individual de cada 

um que tenta se defender, numa sociedade onde os direitos humanos e civis são quase 

um sonho a conquistar.        

 Em outros escritos, Minayo (2001) ainda acrescenta que a adesão de crianças e 
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adolescentes ao tráfico de drogas não deve causar espanto. Pois o tráfico é considerado 

uma alternativa à exclusão que os jovens pobres e de pouca instrução sofrem no 

mercado de trabalho formal.       

 Adorno (2002) considera que os jovens ao exercerem sua autonomia são vistos 

como uma fonte de perigo que pode se aliciar a violência e crime, nesse sentido, de 

forma contemporânea se associa a juventude a delinquência. E analisa ainda que um dos 

principais fatores sobre o crescimento do número de jovens em situações de violência e 

crime se da a partir do convívio social com a violência não desconsiderando as 

especificidades e particularidades de cada um. 

 
Talvez seja algo ousado a dizer, mas nada impede de aventar a 
hipótese segundo a qual a própria construção social da adolescência e 
da juventude esteja sendo submetida à logica do que vem se 
convencionando chamar de processo de globalização, inclusive sob 
sua faceta mais perversa, isto é, a do envolvimento de crianças e 
adolescentes cada vez mais precocemente com o mundo do crime e 
com a violência (ADORNO, 2002, p. 55). 

  

Adorno (2002) analisa que o padrão da criminalidade vem se alterando a partir 

da década de 1990 e atribui a isso além de outros fatores o crescimento do crime 

organizado de tráfico de drogas.       

 Zaluar (2010) por sua vez, afirma através de seus estudos que as orientações 

empresariais e disposições culturais modificadas acompanharam mudanças subjetivas 

de valores individualistas e mercantis selvagens, sobretudo durante os anos de 1970 e 

1980, associados a expressões como “fazer dinheiro fácil”, “tirar vantagem”, ou seja, 

segundo a autora, a sociedade brasileira passa a carecer de limites morais usualmente 

consolidados. Como atividade ilegal que favorece tais práticas esta o comércio ilegal de 

drogas que faz parte do novo ambiente social, econômico e cultural (ZALUAR, 2010).

 Para além das determinações conjunturais e estruturais baseadas na sociedade 

capitalista, autores consideram as questões de gênero, levando em consideração que a 

sociedade brasileira é patriarcal, a violência também está inserida e é manifestada a 

partir de uma construção social dos papéis atribuídos a homens e mulheres. 

 Durante a fase da adolescência enquanto momento importante para a construção 

de identidade, subjetividade, aceitação, construção de projetos de vida, se faz 

importante levar em consideração que estes adolescentes estão inseridos em uma lógica 

patriarcal e machista que preza pela reafirmação da masculinidade enquanto elemento 

primordial. Nesse sentido, Souza (2005) afirma que as tensões e ansiedades geradas por 
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uma identidade constantemente ameaçada, necessita ser reforçada por meio de 

comportamentos reafirmadores, viris e agressivos, o que contribui para jovens serem os 

agentes da violência, porém, por outro lado, a exposição a agressões e outras formas de 

violência que estes comportamentos propiciam transformam-nos em alvo da violência 

(SOUZA, 2005).         

 Como fator da masculinidade que gera a violência, a autora traz dados das duas 

principais causas externas de mortalidade masculina: o homicídio e o acidente de 

transporte. Destacando que a maior parte dos homicídios são por armas de fogo. Analisa 

então, que as duas principais causas estão diretamente ligadas a símbolos de 

masculinidades – armas e carros. Ambos são inseridos como brinquedos aos homens 

ainda crianças, que simbolizam poder, velocidade, status (SOUZA, 2005).  

 Não coincidentemente, para os adolescentes acolhidos os símbolos das armas e 

carros estavam muito presentes. As armas através de desenhos, gestos com as mãos, 

simulação de tiroteios, e os carros eram representados através de apelidos aos 

funcionários da instituição. Associavam o nome de um carro forte, potente a um 

funcionário mais experiente do acolhimento e o nome de um carro inferior, com base 

nas suas concepções, a funcionários que consideravam inexperientes.   

 A autora Souza (2005) então, afirma como pressuposto, que a identidade 

masculina viril com as características que até então lhe são inerentes tem contribuído 

para o aumento da criminalidade e da vitimização envolvendo a população masculina 

jovem do Brasil e do mundo. Porém se faz necessário compreender e articular as 

categorias gênero, raça e classe social a fim de entender o papel que se é destinado aos 

homens enquanto uma cultura que produz homens violentos em um contexto de 

estruturas de desigualdade e opressão.      

 Dessa forma, através das observações feitas nos espaços dos acolhimentos 

institucionais, com o contato e relato dos adolescentes é possível perceber uma 

tendência à naturalização da violência, esta passa a não ser vista como tal, mas a ser 

entendida como um modus operante na vida cotidiana, para a resolução de conflito, 

status e imposição de respeito através do uso da força. Além dos determinantes 

estruturais de ausência de proteção social, reafirmação da masculinidade pelo uso da 

força, perda de referencias o que contribuem para a entrada do jovem na delinquência.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  

É possível analisar como considerações finais que a violência não possui uma 

única forma de conceituação e é abordada de diferentes formas entre os autores. No 

entanto, os autores analisam de forma em comum que o acirramento da violência é um 

desdobramento da desigualdade social, da concentração de riqueza e aumento da 

pobreza, que está atrelada de forma direta com a desproteção social (acesso a lazer, 

saúde, educação, segurança) que vivem os sujeitos.     

 Conforme discutido no primeiro capítulo, com base em Chauí (1998) e Caldeira 

(2000), compreende-se que a violência é vista no senso comum na sociedade brasileira 

como algo que “vem do outro”, das chamadas “classes perigosas” o que contribui para a 

construção de estigmas sobre os jovens, pobres, negros e periféricos. No entanto, 

segundo os dados apresentados pelo Atlas da Violência (2019) estes se constituem 

como o segmento que mais sofre com a violência letal.     

 Entretanto, no imaginário popular, com os estigmas, marginalização e 

criminalização da pobreza estes passam da condição de vitimas da violência que 

precisam de medidas de proteção para produtores da violência que precisam de punição. 

O Estado ao promover medidas de proteção a esses jovens, de forma histórica cria 

meios de institucionalização da juventude e infância, ora com as medidas 

socioeducativas para o jovem que cometeu o ato infracional, ora com os acolhimentos 

institucionais. No entanto, a medida de acolhimento, enquanto ação protetiva não 

soluciona os problemas estruturais, visto que o perfil das crianças e adolescentes 

acolhidos no tempo presente é similar com o perfil das crianças e adolescentes dos 

antigos orfanatos ou internatos, sendo majoritariamente negros, de baixa escolaridade, 

pobres, periféricos, expostos as diferentes manifestações da violência.  

 Dessa forma, a violência não deve ser entendida como um fato isolado, mas 

como resultado de um processo, portanto, se faz necessário compreender os 

desdobramentos e o contexto em que a violência ocorre. Nesse sentido, é importante 

compreender as experiências sociais, trajetórias de vida desses jovens e o modo como 

enxergam e reproduzem a violência para que se criem mecanismos de fortalecimento da 

rede socioassistencial na prevenção de situações de violência, evasão escolar e até 

mesmo para uma possível redução do número de mortes precoces.   

 As manifestações da violência em que os adolescentes estão expostos possuem 
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impactos diretos nas suas vidas, no modo de ser, estar e enxergar o mundo, assim como 

foi descrito por Souza (2005), inseridos em uma sociedade machista e patriarcal que 

possui atribuições de papeis distintos a homens e mulheres, se torna necessária a 

reafirmação da masculinidade através de comportamentos considerados viris e 

agressivos. Esta realidade associada à ausência de proteção social, desigualdade social e 

pobreza contribui com a vivencia cotidiana das expressões da violência, esta vai 

adquirindo invisibilidade e, portanto, sendo naturalizada.    

 Considerando, que o processo da juventude é influenciado por questões 

concretas do seu meio social, local no qual se desenvolve e possui relações sociais, os 

jovens constroem seus modos de “ser” e “estar”, a partir de suas especificidades.  No 

entanto, os adolescentes por estarem em fase de desenvolvimento e formação marcada 

por transformações, pode ter seu desenvolvimento físico, psicológico e qualidade de 

vida prejudicado pelas violências sofridas.      

 Portanto, é importante que a violência não seja vista como algo do cotidiano, 

normalizada, ou até mesmo inerente a fase da juventude, mas como algo que deva ser 

problematizado e questionado, visto os possíveis danos que a mesma pode acarretar no 

desenvolvimento do jovem enquanto sujeito.      

 Dessa forma, o Serviço Social enquanto profissão que atua diretamente com as 

expressões da questão social e com os jovens que possuíram seus direitos violados se 

faz necessário que se aproprie do debate da violência, suas manifestações e possíveis 

formas de enfrentamento, que priorize a proteção integral das crianças e adolescentes. 

Assim, se faz como necessário problematizar a violência no seu efeito politico, lutando 

pela redução das desigualdades sociais, aumento da proteção social, fortalecimento da 

rede socioassistencial, inserção dos jovens no mercado de trabalho formal e educação de 

qualidade como forma de transformação social.    
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