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O que é VIOLÊNCIA? 

 



 

 

 

Onde está a VIOLÊNCIA? 

 



 

 

 

Como percebemos e identificamos a 
VIOLÊNCIA? 



• A Violência é um fenômeno social. Desta forma é 
produzido nas relações sociais e materializado em 
nossas condutas diárias! 

 

 

• Criamos socialmente uma “autorização” social, que 
habita nosso mundo simbólico, que nos “permite” de 
forma direta ou indireta a executar prática de 
violência.  



• A violência não tem um lugar!  

 

• Não está em uma única pessoa e nem ao 
menos em um único lugar! 

 

• Ao longo da história, criamos marcadores 
sociais que são associados as práticas de 
violência, desta forma “vamos” criando 
CULPADOS pela existência e manutenção da 
Violência.  

 

 



• Desta forma “damos” lugar para a violência! 
Encontramos os supostos responsáveis e 
detentores da VIOLÊNCIA! 

 

• Mas será que a violência tem realmente lugar? 

• Será que ela habita algumas pessoas e outras 
não? 

• Será que todos de alguma forma somos 
também produtores de violência?  



• As relações de violência existem porque 
socialmente há presença de violência nas 
relações estruturais da sociedade. 

 

• Uma SOCIEDADE que se organiza a partir de 
uma lógica de violência tende a autorizar as 
relações de violência. 



Para pensar... Um pouco de história 

• O BRASIL: 
 
– O Período de colonização brasileira é marcada por 

muitos episódios de violência... 
– Exemplo: violência de gênero! Marcado por muitos 

abusos e morte. 
– Temos uma memória social e história de violência. 
 

E o que autorizava estas 
violências? 



• A percepção de menos valia atribuída as 
pessoas... Coloca-a em um lugar social que 
anula a condição de “humanidade”...  

 

• A violência existe porque existem relações que 
produzem uma desqualificação do sujeito... 

 

• O outro é percebido em um lugar de “não-
humano”, ou seja, de objeto, de coisa... 
(coisificação do sujeito). 



• Exatamente porque existe este imaginário social, 
que “desumaniza” o sujeito, é que as violências 
são práticas e tornam-se relações de violência. 

 

• VAMOS CONSTATAR: a violência está em nosso 
discurso... Nas justificativas diárias... Se estão em 
nossos discursos são autorizadas em nossa 
prática! 

 

A violência das relações ... Produzem as relações 
de violências... 

 



Assim... Temos os vários tipos de 
relações... 

• Violência física; 

• Violência sexual; 

• Violência psicológica; 

• Negligências; 

• Abandonos; 

• Trabalho infantil... 

 

E TANTAS OUTRAS FORMAS E EXPRESSÕES DE 
VIOLÊNCIA...  



• A violência é a falta de ÉTICA nas relações! 

 

• ÉTICA entendida como cuidar do outro; 

• ÉTICA é considerar a condição de 
humanidade; 

 

• A violência é o efeito da fragilidade de vínculos 
de proteção e de cuidado uns para com 
outros. 



• E os vínculos estão frágeis apenas nas famílias?  

 

• Estamos em uma sociedade onde os vínculos de 
cuidado estão a cada dia mais enfraquecidos, 
rompendo-se... Há uma fragilidade do cuidados 
uns com outros... 

 

• Sendo assim, a família, compondo a sociedade,  
também é afetada pela fragilidade dos vínculos 
de proteção e cuidado, desta forma nossas 
famílias estão vulneráveis a existência de 
violência.  



 

 

• Quando existem fraturas nas relações ... 
Fragilidades nos vínculos de proteção e 
confiança, aumenta-se o campo das 
vulnerabilidades!  

 



ATENÇÃO!! 

• Estamos TOLERANTES a violência! 

 

• Ela está naturalizada... 

 

 



 

• Famílias que não são cuidados... Tem grandes 
chances de relações de violência!  

 

 

• A violência está na família, mas não está 
APENAS na família... 



MEMÓRIAS DE VIOLÊNCIA... 

A Violência produz uma memória, ou seja, produz uma 
marca! 

 

A violência não é apenas um ato! Um comportamento! 
Ela habita nosso pensamento! Ela habita nossa maneira 
de existir! 

 

Temos que considerar os impactos da vivência da 
violência sobre os processos de subjetivação 
(existência)! 



Violência contra crianças e 
adolescentes... 

• Quem são nossas crianças? Quem são nossos 
adolescentes? 

 

• Como os percebemos? Como nos 
relacionamos com eles? 

 

Refletir sobre estes aspectos, dizem muito 
sobre as práticas de violência! 

 



 

• A banalização da violência praticada contra crianças 
e adolescentes acontece quando os mesmos não são 
compreendidos como sujeitos, mas como objetos e 
propriedade dos adultos. 

 

• PERGUNTA: 

– COMO ESTAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONSIDERADOS 
OBJETOS IRÃO RELACIONAR-SE COM O MUNDO? COM O 
OUTRO? 

 

– Enraizamos um ciclo perverso de violência!! 



• Maior incidência de violência contra crianças e 
adolescentes é intrafamiliar. 

 

• A violência intrafamiliar que atinge crianças e 
adolescentes no Brasil tem sido retirada do contexto 
de invisibilidade e silenciamento desde a 
promulgação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (1990). 



2016 

VIOLAÇÃO DE DIREITOS QUANTIDADE 

1 NEGLIGÊNCIA 163 

2 VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 131 

3 VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 126 

4 VIOLÊNCIA SEXUAL/ ABUSO  89 

5 VIOLÊNCIA FÍSICA  71 

6 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 53 

7 AFASTAMENTO DO CONVÍVIO FAMILIAR 35 

8 ABANDONO  12 

9 TRABALHO INFANTIL  29 

10 VIOLÊNCIA SEXUAL / EXPLORAÇÃO  4 
Fonte: Sistema de Informação Municipal IRSAS  



• O abuso sexual é a utilização do corpo de uma 
criança ou adolescente por um adulto ou 
adolescente, para a prática de qualquer ato de 
natureza sexual, coagindo a vitima física, emocional 
ou psicologicamente.  

 

• Geralmente é praticado por pessoa em quem a 
criança ou adolescente confia, caracterizando-se pela 
relação de poder entre o abusador e a vítima, como 
alguém da família. Compreende atos libidinosos, até 
o estupro. 



2017 (Janeiro a Abril) 

VIOLAÇÃO DE DIREITOS QUANTIDADE 

ABUSO SEXUAL 20 

EXPLORAÇÃO SEXUAL 0 

Fonte: Sistema de Informação Municipal IPM 



Importante ... 

• Estudos afirmam que à revelação e à notificação, ou 
seja, o rompimento do silêncio por parte de crianças 
e adolescentes não é simples, é preciso que elas 
consigam vencer o medo e a culpa para revelar os 
episódios vividos, especialmente quando os seus 
agressores são membros de sua família.  



Vamos refletir... 

 

“OBJETOS e COISAS” não falam... 

PESSOAS falam... 

 

Precisamos ESCUTAR as pessoas! 

Precisamos ESCUTAR humanidades! 

 

 



A saída do silêncio, do aprisionamento da violência só 
acontecerá quando o sujeito que está com seus direitos 

violados, sentir-se HUMANO novamente! 
 

Para isto precisa ser acolhido em suas relações, precisa 
sentir-se cuidado, ouvido, respeito... Experimentar a 

condição de HUMANIDADE! 
 
 

Por isso nossas atitudes diárias, sejam estas nas relações 
técnica/profissional, mas também na relação diária de 
convivência (familiar, profissional, comunitário) precisa 
ser uma relação de CUIDADO, de consideração sobre a 

HUMANIDADE do outro. 
 



A VIOLÊNCIA só será combatia, por meio de 
relações ÉTICAS! 

 

A ÉTICA entendida como CUIDADO! 

 

Quem cuida não prática violência! 

 

Pessoas cuidadas 

não praticam violência! 



OBRIGADO! 

 

 

lucimairac@cascavel.pr.gov.br 

Fone: 3392-6370/6369 
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