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RESUMO  
O artigo se reporta a uma realidade que muito tem sido questionada e apurada pelos diversos 
estudiosos da academia buscando os meandros sociais que levam a instituição familiar a ações 
que transformam seus vínculos em relações desequilibradas e dissociadas de uma relação 
harmoniosa e afetiva. Descreve a importância da educação, que pelo diálogo potencial tem 
suma importância para interferência neste contexto de ações, impedindo a multiplicação por 
gerações e trazendo à tona um conjunto de perspectivas de transformação social, da 
personalidade e do status quo. Ele pretende ser um convite ao descruzar os braços e ao agir.  
Palavras Chave: Vínculo, Violência, Desequilíbrio, Transformação Social.  
 
 
ABSTRACT 
The article refers to a reality that has long been questioned and refined by several scholars of 
the academy seeking the social intricacies that lead to actions that the institution of the family 
ties become imbalanced relationships and tied to a harmonious relationship and affective. 
Describes the importance of education, that the dialogue is very important for potential 
interference in the context of actions by preventing the multiplication by generations and 
bringing forth a set of perspectives of social, personality and status quo. He wants to be an 
invitation to uncross their arms and acting. 
Keywords: Bonding, Violence, Imbalance, Social Transformation.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

 
Segredo familiar. O problema da violência intrafamiliar está envolto em 
relações complexas da família, pois os abusadores são parentes ou próximos 
das vítimas, vinculando sua ação, ao mesmo tempo, à  sedução e à ameaça.. 
A Violência se manifesta pelo envolvimento dos atores na relação 
consangüínea, para proteção da "honra" do abusador, para preservação do 
provedor e tem contado, muitas vezes, com a complacência de outros 
membros da família, que nesse caso, funciona como clã, isto é, fechada e 
articulada. (Vicente de Paula Faleiros, 1997)  

Estes escritos são dedicados às vítimas de violência doméstica que sabem quão 

profundas cicatrizes, esses atos deixam no íntimo do seu ser. A família brasileira, que hoje 

deveria estar promovendo sentimentos de proteção, afeto e confiança, toma posição em nossa 

sociedade como espaço primeiro na manifestação do fenômeno da violência contra a criança e 

o adolescente, perpetuando esta atitude de geração em geração.  

O mito da maternidade é desvelado, quando a realidade nos faz ver que as mães são 

hoje as maiores agressoras no âmbito familiar. E, como agravante, tomam parte de um complô 

de silêncio, omitindo-se com profissionais, vizinhos, outros familiares e até mesmo as 

próprias vítimas, o que representa obstáculo ainda maior para a clarificação do fato e da 

notificação dos casos. 

Os pequenos seres angustiados são o resultado da postura de indiferença e banalização 

que a sociedade assumiu diante da violência doméstica. Seus retratos de sofrimento e de dor 

deveriam estar sendo vistos por todos, para que se indignem com atos tão cruéis cometidos 

contra seres tão indefesos. Esta situação pode deixar de existir, a partir do empenho de 

profissionais verdadeiramente comprometidos com a transformação, transformação do status 

quo em que se mantêm hoje a sociedade, os agressores e as vítimas deste fenômeno.  

Bertold Brecht (1913-1956), em seu poema, incentiva a classe trabalhadora, e até os 

“aleijados” da sociedade, os “dominados pelos dominantes”, a se mexerem, a soltarem suas 

vozes frente à exploração e violência que sofrem, buscando a coragem de lutar, na esperança 

da vida, enquanto sujeito de direito. Assim, declarou aos oprimidos do mundo: 
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O HOJE E O JAMAIS 
 

     A injustiça passeia pelas ruas com passos seguros. 
     Os dominadores se estabelecem por dez mil anos. 
     Só  a força garante. Tudo ficará  como está. 
     Nenhuma voz se levanta alem da voz dos dominadores. 
     Nos mercados de exploração se diz em voz alta: 
     Agora acaba de começar! 
     E entre os oprimidos muitos dizem: 
     Não realizará jamais o que queremos!  
     O que ainda vive não diga jamais! 
     O seguro não é seguro. Como está  não ficará. 
     Quando os dominadores falarem, 
     falarão também os dominados. 
     Quem se atreve a dizer jamais? 
     De quem depende a continuação desse domínio? De nós. 
     De quem depende a sua destruição? Igualmente de nós. 
     Os caídos que se levantem! 
     Os que estão perdidos que lutem! 
     Quem reconhece a situação como pode calar-se? 
     Os vencidos de agora serão os vencedores de amanhã. 
     E o “hoje” nascerá do “jamais”! (Bertold Brecht) 

É importante ressaltar que vivemos nos tempos atuais uma estrutura familiar 

diferenciada e divergente. Freud (1856-1939) impactou a ciência com princípios sobre as 

questões familiares. Com a descrição da formação de mente humana e a sua construção na 

infância, no seio familiar, com os longos processos constituídos pelo amadurecimento da 

personalidade, a partir da criação de vínculos afetivos e emocionais. Cristina Bruschini 

(2007) em estudos sobre as várias teorias e definições sobre os grupos familiares ressalta que 

em Freud encontramos o ponto de partida para apreensão da família como complexa teia de 

vínculos e de emoções, que se expressa simultaneamente através do ódio e do amor. A 

realidade social do segundo milênio tem produzido distorções, incorporando em sua estrutura 

diferenciada, núcleos que conduziram a mulher da posição de submissão total para a de 

provedora de suas famílias. 

No Brasil, iniciamos a nossa vida familiar com o modelo patriarcal, herdado dos 

Portugueses.  Prevalecendo a autoridade masculina, o homem tinha o papel de prevalência, 

sendo a mulher controlada por suas famílias, que as usava para alianças políticas e 

econômicas. Mas, a partir do século XIX, com a abolição da escravatura e a urbanização, a 

mulher é levada ao mercado de trabalho e a autoridade do homem se enfraquece. Expostas, as 

mulheres, com acesso a educação e ao trabalho, se tornam grandes sonhadoras e construtoras 

de pensamento. Valorizadas por suas habilidades, neste momento tomam acento no lugar que 

era exclusividade do sexo masculino. Agora parceiras na manutenção financeira do lar, e 
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disputando lado a lado com o homem o mercado de trabalho, equivocadamente se deixam 

levar por movimentos de individualismo radical. As relações familiares se tornam conflitivas 

e a busca por uma melhor dinâmica e unidade familiar transitam lentamente no cotidiano. 

É também, no cotidiano familiar que as distorções, com o titulo de disciplina ou 

educação, levam a verdadeira violência doméstica contra crianças e adolescentes. Mulheres, 

crianças e adolescentes num contingente pouco declarado e constatado de fato de vitimas, que 

sobrevivem no seu dia-a-dia, secretamente na pedagogia negra (maus-tratos físicos), da 

negligencia, do abuso sexual e da violência psicológica. É necessário que, como sociedade, 

assumamos também, compromisso de natureza científica-política, para que os 

posicionamentos estejam de forma adequada diante da questão, buscando soluções de 

abrangência social, com dispositivos de conscientização e proteção especial.   

Para Pichon-Rivière (1956) o aprofundamento de estudos sobre o desenvolvimento 

humano e a formação dos vínculos adquiridos durante todo o aprendizado de vida são 

indispensáveis. Ele também entende e analisa a conduta dos homens a partir da expressão 

destes vínculos, no contraponto de contrastes das relações sociais dentro do contexto familiar. 

Sua preocupação com os grupos ajuda na construção de alternativas para a abordagem da 

violência doméstica, que se dá no grupo primário básico. 

É certo que, de acordo com vários estudos realizados percebe-se que violência e 

violência doméstica formam o campo semântico que esclarece imediatamente o fenômeno da 

violência doméstica contra a criança e o adolescente como uma relação assimétrica de 

hierarquia, onde o poder está claramente demonstrado com finalidade de opressão. 

Acreditamos como melhor definição para a violência doméstica contra crianças e 

adolescentes, o descrito nos estudos acadêmicos realizados pela Dra. Maria Amélia e Dra. 

Viviane Guerra (USP, 1996), que declara ser: 

Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra 
Crianças e/ou Adolescentes que – sendo capaz de causar dano físico, sexual 
e/ou psicológico a vitima – implica, de um lado, numa transgressão do 
poder/dever de proteção do adulto e, de outro, numa coisificação da 
infância, isto é, numa negação do direito que Crianças e Adolescentes tem 
de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de 
desenvolvimento. (Maria Amélia e Viviane Guerra, 1996) 

     O estudo entende que o fenômeno decorre da interação entre vários grupos de 

fatores psicológicos, socioeconômicos e culturais, trazendo como hipótese de trabalho que a 
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produção do fenômeno, verificado, sobretudo, na interação familiar, vincula-se ao padrão 

abusivo de interação pai-mãe-filho, no contexto histórico específico. Assim, podem-se 

enxergar na história particular dos sujeitos, os reflexos de contexto histórico, da estrutura 

social em seus aspectos socioeconômicos e político-culturais de uma determinada sociedade.  

 
Todas as Crianças têm direito à plenitude física, espiritual e social nas 
dignas condições de liberdade.  Assim como o pássaro tem direito ao canto. 
Assim como as nuvens tem direito ao vôo. Assim como o pólen tem direito 
à flor. (João de Jesus Paes Loureiro, 1985). 

 

TIPOS DE VIOLÊNCIA E SUA FREQÜÊNCIA NO BRASIL 

De acordo com Azevedo & Guerra (1993), as violências estão caracterizadas em 

quatro modalidades, definidas por sua natureza como: física, que corresponde ao emprego de 

força física no processo disciplinador, assim como tratando de toda ação que causa dor física; 

sexual, considerada como todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual entre um 

ou mais adultos e uma criança ou adolescente, tendo por finalidade estimular sexualmente 

esta ou utilizá-los para obter uma estimulação sobre sua pessoa ou a de outra pessoa; 

negligência configura-se quando os pais ou responsáveis falham em termos de prover as 

necessidades físicas, de saúde, educacionais, higiênicas de seus filhos e/ou de supervisão de 

suas atividades, de modo a prevenir riscos; psicológica, constituída de tratamento desumano 

de humilhação e de depreciação da criança e/ou adolescente, com ameaças, gritos, injúrias, 

privação de amor, rejeição deixando marcas emocionais e psicológicas muitas vezes 

irrecuperáveis. Este último grupo contempla a violência simbólica, praticada inclusive na 

escola contra crianças e jovens em formação. 

A disciplina, nesse contexto, é definida como ações tomadas por pais que se destinam 

a provocar a dor física ou angústia emocional, como forma de corrigir o comportamento e agir 

como um impedimento de novas atitudes. Ele assume duas formas: a agressão psicológica e 

física, ou corporal, a punição. Inclui em gritar, e muitas vezes nomes ofensivos e 

depreciativos. Já o castigo físico ou corporal compreende em atitudes destinadas a causar a 

dor física, numa agressão acometida em várias partes do corpo repetidamente. A UNICEF 

declara que em estudos feitos em 37 países, que corresponde a 9% da população mundial, 

86% das crianças com idades entre 2 e 14 anos, tem experiências com uma disciplina violenta 

de castigos físicos e/ou agressão psicológica. Que inclusive dois em cada 3 crianças estão 
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sujeitas a esse tipo de castigo. Em nosso planeta vivencia-se uma cultura que considera o 

castigo físico um método necessário para educação. Tudo começa numa simples palmada. 

     Diante de dados tão claros e explícitos, percebe-se, no dia a dia de nossas escolas as 

dificuldades dos profissionais para lidar com estas questões; verifica-se, ainda, que são 

dificuldades pessoais que devem ser assumidas e tratadas. Elas aparecem, sobretudo quando 

se tratam dos casos voltados para violência física e sexual, “reticências psicológicas” e 

descrevem os diversos sentimentos que levam o profissional a um mal estar e um profundo 

incomodo com relação ao caso declarado. Quanto aos profissionais vitimas de violência, antes 

de qualquer ação, é indispensável que revelem tal situação, sendo trabalhados seus 

sentimentos, para que isto não intervenha na sua práxis, neutralizando cada decisão, cada 

procedimento profissional aplicado.  

     O trabalho desenvolvido por uma equipe multiprofissional é o que vem a 

programar as ações, diante das informações fornecidas por todos os envolvidos no caso, – 

cuidando para que não haja em qualquer momento atitudes de má utilização do sigilo 

profissional - vislumbrando a violência doméstica contra crianças e adolescentes como um 

problema real, que deve ser implementado até os níveis judiciários. Nessa abordagem há a 

consciência profissional de que o passo decisivo é a interação com toda a equipe envolvida, 

buscando uma visão ampliada, ética e política para uma intervenção decisiva e efetiva no caso 

notificado, com conclusões/encaminhamentos realmente positivos. 

Lidamos com seres em formação que necessitam de ambiente adequado e equilibrado, 

que favoreça um desenvolvimento pleno. A busca do equilíbrio entre liberdade e autoridade é 

indispensável, o dia-a-dia das relações, na construção e reinvenção da vida familiar, no 

aprendizado fundado no individualismo e no respeito mútuo. 

A busca do equilíbrio entre liberdade e autoridade é indispensável, o dia-a-dia das 

relações, na construção e reinvenção da vida familiar, no aprendizado fundado no 

individualismo e no respeito mútuo. 

(...) prática educativa implica ainda processos, técnicas, fins, expectativas, 

desejos, frustrações, a tensão permanente entre prática e teoria, entre 

liberdade e autoridade, cuja exacerbação, não importa de qual delas, não 

pode ser aceita numa perspectiva democrática, avessa tanto ao 

autoritarismo quanto à licenciosidade. (FREIRE, 1992: p.109).  
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      A vivência do cotidiano social contemporâneo desvela uma realidade um tanto 

avassaladora. O Estado de São Paulo publicou em novembro de 1997 um estudo sobre “abuso 

sexual doméstico”, entrevistas com pesquisadores e vitimizados, que concluíram ser 

alarmante a situação das famílias paulistanas. Concluíram que dados do IML mostram que das 

2043 queixas de abuso sexual feitas em 1995, 69,77% envolvem meninas menores de 18 

anos. Nos estudos eles avaliam que podiam existir naquele momento da história 17.000 casos 

de Violência desse tipo naquele Estado e que apenas 10 a 15% somente são revelados. E 

ainda, de 150 meninas atendidas entre agosto 1996 e setembro de 1997, 57,4% tinham de 11 a 

15 anos. Dos casos, 55,9% eram estupros, 14,9% atentado violento ao pudor, 10,9% tentativa 

de conjunção, 5,8% sedução, e 6,6% suspeitas. Dessas 150 meninas, 5 estavam grávidas e 

1,6% tinham o HIV positivo. Sendo que, 7,94% dos atendimentos eram de meninos. (Dados 

do IML de São Paulo, presentes na reportagem de Carlos Alberto Diêgoli). Podendo verificar 

que esta situação se recrudesce desde a década passada. 

     Noticias mais recentes no período entre 2003 e 2004, trazem registros realizados 

em Conselhos Tutelares da Bahia, totalizando 1293 casos, sendo 78,1% (1011) originados no 

domicílio. Sendo 727 por negligência, 847 violência física e espancamento nas faixas etárias 

entre 2 e 13 anos de idade. E ainda, 593 casos de violência psicológica e 130 por abuso 

sexual, principalmente entre adolescentes. 30,8% das denúncias foram anônimas. 

     Em Aracaju a Delegacia de Grupos Vulneráveis registrou somente neste ano de 

2010, nos primeiros 4 meses do ano, mais de 400 casos de violência física contra crianças e 

adolescentes, dos quais cerca de 50% corresponde à violência doméstica. De setembro de 

2004 a 2008 foram registrados 2.415 boletins de ocorrências envolvendo agressões físicas, 

mais de 50% desses números são de violência doméstica. Na maioria das ocorrências os maus 

tratos são praticados pelos familiares. De acordo com dados da Sociedade Internacional de 

Prevenção ao Abuso e Negligência na Infância (Sipani), 12% das 55,6 milhões de Crianças 

menores de 14 anos são vítimas de alguma forma de violência doméstica por ano no Brasil. O 

número corresponde a uma média de 18 mil crianças por dia sendo agredidas (Dados 

divulgados pela Atalaia Agora/2010). 

     O serviço Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual Contra 

Crianças e Adolescente, coordenado pela Associação Brasileira Multidisciplinar de Proteção à 

Criança e ao Adolescente – ABRAPIA, criado em 1997, apresenta, desde então, números 
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ainda mais alarmantes. O serviço encaminha e monitora denúncias de violência contra 

crianças e adolescentes recebidas de todos os estados brasileiros, com o compromisso político 

declarado de colocar na agenda do Governo Federal o enfrentamento da violência contra a 

criança e o adolescente. De maio de 2003 a abril de 2010, este serviço recebeu mais de 2 

milhões de atendimentos, tendo uma média de 82 denúncias/dia. Do total absoluto das 

denúncias por Região Brasileira neste mesmo período, verificou-se que a Região Nordeste foi 

a que mais prestou denúncias ao serviço com 43.027 casos, seguida da Região Sudeste com 

39.258 casos, o Sul com 15.790 casos, Centro-Oeste com 12.058 e o Norte com 12.043 casos. 

Sendo que das vítimas, 62% são do sexo feminino, 38% são do sexo masculino. 

     Construção, leitura e descrição da realidade, são os temas e as definições de 

educação que a maioria dos educadores modernos disserta em seus escritos e em suas teorias. 

Como teoria ou aplicação em momentos de plena práxis educacional, nos planejamentos, na 

conexão de temas, na exemplificação cotidiana em sala de aula, a temática em tela enseja a 

plena aplicação das teorias educacionais e das ciências que as sustentam. Entretanto, muito 

incomoda a aplicação real dessas teorias tal e qual são aplicadas pelos educadores, com suas 

próprias leituras de mundo, arraigadas da ideologia hegemônica na sociedade, limitadas ao 

seu próprio mundo de classe, de suas práticas educativas e sociais. A leitura realizada do seu 

dia-a-dia e dos que recebendo esse potencial, pensam e repensam propostas e projetos de 

educação preocupam-nos. Buscando através de sua formação e da própria realidade 

construída, através da educação recebida reprimida e deprimida por anos e anos de uma 

sociedade sedimentada por conceitos de uma democracia desfalecida e construída por 

verdades momentâneas que transitam numa política de uma sociedade que estuda e reformula 

o contexto sócio-cultural. 

A CONDIÇÃO HUMANA DE AGRESSORES E VÍTIMAS, SERES DE UMA MESMA 
ESPÉCIE 

Morin (2002), descreve o homem e a sua comunhão com o mundo que o cerca, 

declarando “que as interações entre indivíduos produzem a sociedade, que testemunha o 

surgimento da cultura, e que retroage sobre os indivíduos pela cultura”. Diante disso, 

podemos ressaltar como importante a imagem adquirida na relação do homem com o homem, 

no decorrer de seu desenvolvimento global.  
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A imagem adquirida da realidade social no decorrer do processo de crescimento psico-

social dá-se no habitat natural do homem, no meio em que cresce e desenvolve-se até a idade 

adulta. Assim, aprende a partir de suas pré-disposições genéticas e de modelos de forte 

prevalência em seu cotidiano, introspectando sentimentos a partir de pequenos gestos e ações, 

que, automaticamente, formam personalidade e caráter, sem a consciência viva das 

verdadeiras conseqüências subjetivas, nesta singular gama de características do meio cultural, 

através de objetos adquiridos no saber informal e na sua relação com o universo. 

A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, normas, 

proibições, estratégias, crenças, idéias, valores, mitos, que transmite de 

geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência 

da sociedade e mantém a complexidade psicológica e social. (MORIN, 

2002.56)  

É nessa perspectiva que a sociedade traz em si multiplicidades de informações 

objetivas que determinam uma infinidade de situações que constroem a conduta do homem, às 

vezes incoerentes aos nossos olhos, mas perfeitamente corretas ao coração de cada um ser em 

seu íntimo existencial. Cada natureza humana é um pequeno universo, um pequeno planeta. 

Estamos discutindo aqui procedimentos incoerentes, de pais que agridem desumanamente 

filhos amados. Aos olhos racionais, fatos de extrema crueldade e contraditórios em uma 

sociedade ocidental em pleno progresso. Atitudes com características antagônicas, em ações 

que ressaltam o afloramento dos instintos, que não visão um proceder verdadeiramente 

educativo em seu dia a dia. Fica extremamente difícil o entendimento dessas ações, 

combinadas por razões e verdades implícitas que levam a quebra tão extrema de regras sociais 

doutrinárias de moral, que dominam a nossa sociedade e passam de geração a geração, 

defendidas numa relação de coação, nos remetendo ao dever e à obediência ao dever. 

Piaget (1965) ressalta que o adulto gera a lei que rege a ordem moral que constitui a 

consciência do dever, numa postura vista pela criança quase como divina. Esses princípios 

comprometem a autonomia pessoal e a fé na ordem do mundo.  Quando os pais estabelecem 

uma ordem isso se transforma numa lei do universo. Os pais estão na vida social de uma 

criança quase como um sacerdócio, e são respeitados apenas porque estão no exercício de 

suas funções de pais. Um respeito quase que primitivo do inferior pelo superior, ou respeito 

unilateral (p.284), ressaltando o medo como componente principal desta relação e vínculo. 
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Esse tipo de sentimento tende, conseqüentemente, a ser estendida por gerações, dentro de um 

mesmo grupo familiar.  

Ainda conforme Piaget (1965), o respeito elementar e unilateral, destaca a moral do 

bem e o dever (p.285), num acordo mútuo e equilibrado, e a ordem desaparece no mesmo 

tempo para tornar-se acordo mútuo, e as regras livremente consentidas perdem seu caráter 

de obrigação externa (p.284).   E é nesse momento que se estabelece uma situação ideal para 

a formação de homens livres e criativos, com personalidades e caráter, com uma verdadeira 

consciência de valor possibilitado pelo respeito mútuo e pelo equilíbrio catalisado em nossas 

relações sociais. Interagindo com diversos estudiosos sobre a mente humana e seu 

desenvolvimento, pesquisamos o homem e sua formação, equivocada e autoritária, com 

histórias vividas e re-vividas por gerações.  

(...) complexidade social, processo durante o qual aparece a linguagem 
propriamente humana, ao mesmo tempo em que se constitui a cultura, 
capital adquirido de saberes, de fazeres, de crenças e mitos transmitidos de 
geração em geração... (Morin, 2002: 51) 

É fácil analisar o homem como um ser de estudo, mas precisamos, cada um de nós, 

estar inseridos neste grupo e com etnias próprias. Carregamos em nossas cargas genéticas pré-

disposições e laços sanguíneos que dão a plenitude do ser humano em sua totalidade como tal. 

As reações físicas e psicológicas demonstram e globalizam todo fardo adquirido no decorrer 

da trajetória individual, numa consciência cultural viva e muitas vezes nos comportamentos 

antagônicos que nos conflitam em vários momentos desta trajetória.  

A busca do homem perfeito é infindável. A modernização confundiu o planeta terra, 

que apesar da corrida ao progresso social e tecnológico, vem esquecendo que o natural e o 

humano são prioritários, que a consciência do homem como ser humano frágil em suas 

crenças e razões é dependente de sua simplória origem cultural. A desintegração da família, 

ambiente prioritário nas relações concretas no decorrer da vida, de sua função de célula 

nuclear da sociedade, tem sido esquecida em seu papel, nas relações especiais e pessoais. O 

ser e o dever ser em total e completa contradição, geram uma crise de consciência, do que se 

deve ou não pensar dos vários exames à figura humana e à sua inserção no contexto social. 

Comprometemos o nosso juízo de valor em cada conclusão declarada em estudos científicos 

da moralidade humana e análise de suas atitudes no âmbito social.  E, mesmo assim, 
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continuamos duvidando de nossas razões e buscando no cotidiano pessoal e social uma 

solução viável para o homem em suas relações. 

É no momento em que o sujeito está o mais centrado em si que ele menos se 
conhece; e é na medida em que descobre a si mesmo que o sujeito se situa 
num universo e constitui este em razão desta descoberta. Em outros termos, 
egocentrismo significa ao mesmo tempo ausência de consciência de si e 
ausência de objetividade, enquanto a tomada de consciência do objeto é 
inseparável da tomada de consciência de si. (PIAGET, 1970) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vivemos num mundo em que o homem destrói o homem. Pai abusa e vitimiza filho.    

Mãe violenta e negligencia filho. Num momento social que o meio ambiente é assunto 

mundial e seus cuidados são primordiais para a preservação da vida no planeta. A família, 

instituição primária quase não resiste às violências intrafamiliares.   E a sociedade ignora e 

não quer enxergar a destruição do homem pelo homem. Numa guerra entre quatro paredes, 

pais e filhos, doentes sociais, digladiam-se. Violência física e psicológica com indulgência da 

correção, da disciplina. A violência vivida pela negligência absolvida pelo trabalho e por um 

cotidiano de necessidades explicitadas e criadas por uma sociedade requerente do consumo e 

presa ao plano material, onde o grande projeto político-social do poder instituído limita-se a 

dar comida... A violência dos abusos sexuais, dentro do seio familiar, em um ambiente de 

promiscuidade e numa verdadeira atitude de ciúme de sua cria, como se estivesse num direito 

soberano de posse autoritária do ser humano. 

     A violência doméstica é uma doença social que muito denigre a sociedade humana 

e ameaça a espécie humana; agrava-se com a não especialização de profissionais da educação, 

que lidam com esse cotidiano e fabulam essa situação como se os fatos não os atingissem. 

Hoje, os filhos do Brasil sofrem, são maltratados, torturados dentro de seus lares, lugar onde 

as diversas leis preservam o direito de proteção, amor e cuidados para o devido crescimento e 

desenvolvimento de um ser humano educado e perfeitamente preparado, pronto para uma 

devida inserção social. Às vezes parece uma triste canção ou um verdadeiro soneto de 

emoções, uma novela ou lenda aterrorizante, mas é pura realidade: pequenos seres em 

formação de identidade, criados em ambiente hostil, transformam-se em monstros 

subumanos, inseridos, ou melhor, dizendo, excluídos da sociedade que se reproduz sob a 

égide de um modo de produção marcado pela exploração de uma classe por outra, de uns 

sobre outros, que atinge também as formas de pensar e a s mais íntimas formas de 
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convivência social e afetiva, de geração em geração. A intimidade e o refúgio estão 

ameaçados na sociedade da informação.  

     A alternativa que se apresenta vem também pela educação, pelas mãos de 

educadores. As instituições têm importante papel: parar e repensar é a única solução.  

Preparar e ensinar a verdadeira convivência são papel da escola, visando à educação do 

futuro. Criar um novo mundo de idéias, de pensamentos, de sentimentos, para que a próxima 

geração possa ser mais feliz que a nossa. Conscientizar, orientar, ensinar mesmo a conviver, 

desde agora, em todas as instâncias da sociedade: na escola, na Igreja, no trabalho, na 

família... Não há mais o que esperar. É hora de agir, de transformar, construindo verdadeiros 

caminhos e moralidade, princípios de amor e solidariedade, encerrando o capítulo da 

impunidade.  

Temos, como educadores, responsabilidade sobre essas questões. Mostrar a realidade e 

intervir sobre ela, articulando as diversas organizações governamentais e não-governamentais; 

parece ser uma missão gigantesca para a escola cuja tradicional função é socializar o saber 

construído e acumulado historicamente. O contexto hoje pede esse seu engajamento para a 

transformação das relações vigentes, não que ela seja onipotente, mas pode acimentar uma 

nova concepção de mundo, uma nova ética que venha junto às demais práticas sociais 

humanizar as relações sociais. Sociedade civil e política em bloco precisam mudar e só a 

história, inclusive do nosso cotidiano pode promover tal transformação, a partir de cada um de 

nós, protagonistas dessa história. Junto às famílias é possível um processo de educação que 

elucide alternativas de conversão desta verdade absoluta herdada. É preciso buscar junto com 

os estudiosos e demais agentes sociais a cura dessa doença social epidêmica neste novo 

século, século da modernidade, dos tempos tecnológicos... O pressuposto reside na crença na 

condição humana, no ser que tem em suas mãos uma riqueza de saberes nas mais diversas 

áreas e não pode ficar inertes frente às conseqüências dessas situações. 

     A família não é infalível, assim como a escola também não é. O mito da família 

sagrada, intocável, como um clã, como que protegido por um escudo magnético, deve ser 

destruído e desmistificado.  Esta instituição está estremecida. O educador poderá penetrar 

profundamente nas entranhas do problema, pela via da formação plena de cada sujeito, não só 

na prevenção, mas também intervindo e buscando ajuda das equipes multiprofissionais, 

preparadas para esse fim.     E o nosso educador, está preparado para tal atitude, que 
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certamente o obrigará a uma leitura apurada dos signos, definida em cada gesto, em cada 

ação, em cada palavra? Essa preparação é experiencial e vem também pela militância social, 

religiosa e educativa. Não necessariamente pelos cursos formais de professores. 

 Trata-se de um trabalho de reconhecimento e respeito de identidades, individuais e de 

grupo. De uma criação de vínculos afetivos mais contundentes e profundos com cada 

protagonista desta história. De busca permanente do equilíbrio entre o individual e o social, 

identificando os diversos pontos de vista da situação de conflito para fazer emergir soluções 

que tornem reversíveis o quadro social degradante de hoje. Da busca radical, no sentido de ir 

às raízes, do marco principal que edifica a sociedade humana, para dar sentido lógico à ação.  

     Precisamos sair da nossa zona de conforto, de nossos espaços de covardia e realizar 

estudos mais apurados e ações de impacto social efetivo, envolvendo e possibilitando assim a 

cooperação mútua da educação e do educador, bem como dos deferentes segmentos sociais, 

no que as políticas públicas sociais são imprescindíveis. Construir em seu espaço educativo, 

um espaço de conscientização, de vínculos, de re-construção dos conceitos básicos de família 

são funções da escola contemporânea, re-criando a família como seio de desenvolvimento 

harmonioso do homem. Cada período histórico gesta sua proposta pedagógica e esta já estão 

inscrita na realidade vivenciada nos séculos XX e XXI. O desafio é: virar esta página e 

escrever uma nova história. Vamos hoje... levantar, descruzar os braços e agir.  
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