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RESUMO: 

O projeto tem como objetivo observar por meio do discurso de crianças e 

adolescentes que vivem em contexto social de violência conjugal as repercussões 

desse ambiente na sua memória e saúde. Os objetivos específicos são: identificar 

o contexto social (perfil demográfico) em que as crianças e adolescentes estão 

inseridos; observar através do discurso as marcas discursivas e as 

representações do estado mental de crianças e adolescentes; investigar se existe 

na comunidade apoio para essas crianças e adolescentes; observar o quanto o 

seu discurso representa a memória social do contexto violento em que está 

inserido. Para isso, será aplicada a técnica de entrevistas semiestruturada junto 

às crianças e adolescentes de algumas famílias de dois municípios da região Sul 

Fluminense. A coleta de dados para a pesquisa realizar-se-á também em 

bibliografia pertinente ao tema.  

Introdução 

O desafio proposto neste Projeto é o de compreender por meio do discurso de 

crianças e adolescentes educados em contexto social de violência conjugal as 

repercussões desse ambiente na sua memória e na saúde. O trabalho se 

concentrará no interior do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na região 

Centro-Sul Fluminense. Sabe-se que é na sociedade que o homem desenvolve 

suas potencialidades, seu ser inteiro a partir do qual ele retoma conserva e/ou 

transforma as contribuições deixadas por aqueles que o antecederam (cf. TEVES, 

2002). E, assim, a memória individual transmuta-se em coletiva e reproduz 

discursos fundadores; do pai; do avô; da mãe, construindo desse modo uma 

memória de bases ideológicas e identitárias. Essa memória cultural, dos filhos 

que convivem com a violência entre seus pais, pode estar recheada de sequelas. 

Há nesses casos um contexto, onde foi construído um inventário de sentidos, de 

um imaginário cultural em que a realidade pode ser aterradora e que passa a 

representar as bases histórico/sociais desse grupo. Essa convivência pode trazer 

graves repercussões na vida do indivíduo. Viver em condições de violência 

provoca prejuízos severos ao desenvolvimento humano, a curto e longo prazo. 

Segundo Assis (2006, p. 23), “sofrer violência psicológica de pessoa significativa 



tem o potencial de afetar o potencial de superação de problemas em crianças e 

jovens”.  

Objetivo geral 

Verificar a partir do discurso de crianças e adolescentes, educados em 

contexto social de violência conjugal, se há sequelas representativas desse 

ambiente familiar em sua saúde física e mental. Objetivos específicos: 

Identificar o contexto social (perfil demográfico) em que as crianças e 

adolescentes estão inseridos; observar através do discurso as marcas 

discursivas e as representações do estado mental de crianças e adolescentes; 

Investigar se existe na comunidade apoio para essas crianças e adolescentes; 

observar o quanto o seu discurso representa a memória social do contexto 

violento em que está inserido. 

 Metodologia 

A pesquisa terá um caráter qualitativo e quantitativo fundamentado nas 

autoras: Minayo (2000) e Goldemberg (1997). O aspecto linguístico será 

baseado na análise do discurso fundamentado em autores como Brandão 

(2010), Teves (2002), Foucault (1969), Courtine  (1981), Heise, et. AL, (1994), 

Winnicott (1975). A abordagem, desse modo, terá um referencial interdisciplinar 

enfocando as áreas da Linguística e Psicologia. Será aplicada a técnica de 

entrevistas semiestruturada junto às crianças e adolescentes de algumas 

famílias de dois municípios da região Sul Fluminense. Em bibliografia 

pertinente ao tema; Em reportagens divulgadas pela mídia; visitas periódicas 

aos abrigos de crianças e adolescentes, de Vassouras que foram afastadas do 

lar e ao abrigo de mulheres de Volta Redonda; em depoimentos colhidos 

através de entrevistas e abordagens junto a instituições de apoio a crianças e 

adolescentes que convivem ou conviveram em ambientes doméstico violentos. 

Desenvolvimento 

As sociedades na contemporaneidade caracterizam-se por um processo de 

transformações e reformulações em suas estruturas e na sua organização 

social. Os filhos que convivem com a violência entre seus pais não estão 

imunes às transformações sociais, especialmente a desigualdade social sofrida 



pelas mulheres. Corsi (2003) chama atenção para a pouca percepção social 

sobre o problema da violência doméstica, já que essa problemática ocorre na 

intimidade e é estruturada segundo dois princípios básicos: o da invisibilidade e 

o da naturalização. O fenômeno não é visto e é tido como natural nas relações 

familiares. Contudo, as consequências para esses adolescentes que convivem 

com violência física e psicológica na família muitas das vezes são emocionais e 

comportamentais. São crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social, ainda sem “acesso aos direitos comuns” aos mais favorecidos 

assemelha-se a uma sociedade marginalizada. Para observação dessa 

realidade realizamos entrevistas no abrigo do PAI: Programa de Acolhimento 

Institucional, de nome: Casa Lar Hélia Leite dos Santos Gonçalves, em 

Vassouras. As transcrições dessas entrevistas estão em processo de análise e 

interpretação. Contudo, mesmo antes de uma análise mais detalhada, pôde-se 

perceber, por meio do discurso das crianças e dos adolescentes entrevistados, 

reflexos psicológicos de um contexto social de violência conjugal que as 

crianças e adolescentes estavam inseridas. Assim, como a necessidade de um  

apoio da comunidade para essas crianças e adolescentes uma nova identidade 

que lhes possibilite uma reinserção na sociedade e resgate da sua saúde 

emocional. 
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