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EPÍGRAFE 

 

 

Um homem, que assiduamente comparecia às reuniões de um grupo de amigos, sem 

comunicar a ninguém, deixou de participar de suas atividades. Após algumas semanas, um 

amigo daquele grupo decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria. O amigo encontrou o homem 

em casa sozinho, sentado diante da lareira, onde ardia um fogo brilhante e acolhedor. 

Adivinhando a razão da visita, o homem deu as boas-vindas, conduziu-o a uma grande 

cadeira perto da lareira e ficou quieto, esperando. O amigo acomodou-se confortavelmente no 

local indicado, mas não disse nada. No silêncio sério que se formara, apenas contemplava a 

dança das chamas, que ardiam. Ao cabo de alguns minutos, o amigo examinou as brasas que 

se formaram e cuidadosamente selecionou uma delas, a mais incandescente de todas, empur-

rando-a para o lado. Voltou então a sentar-se, permanecendo silencioso e imóvel. O anfitrião 

prestava atenção a tudo, fascinado e quieto. 

Aos poucos a chama da brasa solitária diminuía, até que houve um brilho momentâneo 

e seu fogo apagou-se de vez. Em pouco tempo, o que antes era uma festa de calor e luz agora 

não passava de um negro, frio e morto pedaço de carvão, recoberto de uma espessa camada de 

fuligem acinzentada. 

Nenhuma palavra tinha sido dita desde o protocolar cumprimento inicial entre os dois 

amigos. 

O Amigo, antes de se preparar para sair, manipulou novamente o carvão frio e inútil, 

colocan-do-o de volta no meio do fogo. Quase que imediatamente ele tornou a incandescer, 

alimentado pela luz e calor dos carvões ardentes em torno dele. 

Quando o amigo alcançou a porta para partir, seu anfitrião disse: 

— Obrigado por sua visita. Estou voltando ao convívio do nosso grupo. 

(autor desconhecido). 

 

*** 

 

“Eu, estando no grupo, outra pessoa pode por algo a mais no meu pensamento”. 

(Participante da presente pesquisa) 
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RESUMO 

 

 

A partir da compreensão de que a violência é um elemento da vida urbana que fragiliza a qua-

lidade de vida e a saúde da população de uma forma geral, o presente estudo pretendeu verifi-

car as contribuições do grupo enquanto dispositivo de intervenção, suas potencialidades e 

limitações. Para tanto, foi utilizado o método de estudo de caso pela abordagem qualitativa. 

Como técnica de coleta de dados foram realizadas entrevistas abertas na forma de narrativas 

de experiências e a observação participante com registros em diário de campo no desenvolvi-

mento das vivências grupais. A interpretação dos dados foi realizada a partir do uso da técnica 

de análise de conteúdo. Os resultados demonstram que o grupo possibilita a socialização de 

estratégias de enfrentamento quando o tema esta relacionado à violência urbana, observou-se 

que os participantes adquiriram conduta caracterizada pelo empoderamento perante a violên-

cia urbana vivenciada no cotidiano das suas vidas no território, percebendo que não estão so-

zinhos no enfrentamento diário de realidade tão perversa e impactante quanto a violência, 

contribuindo para a  produção e socialização de estratégias de enfrentamento coletivas.   

 

Palavras-chave: Violência; Grupos de encontro. Assistência social. Educação em saúde. Es-

tratégias de enfrentamento/Coping. 
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FERREIRA, Rogério Santos. Experiences on urban violence: the study of the group as trig-

ger for production and socialization of coping strategies. 2014. Dissertation (Professional 

Master's Degree on Health Sciences Teaching) - Federal University of São Paulo, Santos, 

2014. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

From the understanding that violence is an element of urban life that weakens the quality of 

life and health of the population in general form, the present study intended to verify the con-

tributions of the group as intervention device, its potential and limitations. For this purpose, 

the case study method of the qualitative approach was used. As a technique for data collection 

open interviews were conducted in the form of experience narratives and observation partici-

pant with field journal records in the development of group experiences. Data interpretation 

was performed from the use of the technique of content analysis. The results show that the 

group provides the socialization of coping strategies when the topic is related to urban vio-

lence, it was observed that participants have acquired conduct characterized by empowerment 

face a urban violence experienced in their daily lives in the territory, realizing that they’re not 

alone in reality daily confrontation such perverse and shocking as the violence, contributing to 

the production and socialization of collective coping strategies. 

 

Keywords:  Violence. Metting groups. Social assistance. Health education. Coping strategies 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Implicações do pesquisador com a pesquisa e com o campo 

 

 

A presente pesquisa busca compreender a repercussão que a intervenção grupal 

tem na socialização e produção de estratégias de enfrentamento em decorrência de experiên-

cias caracterizadas pela violência urbana no cotidiano de usuários do Centro de Referência da 

Assistência Social da Região Centro Histórico, Zona Intermediária e Área Continental (SE-

CRAS - RCH/AC), mais conhecido como CRAS Centro. Para tanto, parte do pressuposto de 

que a violência é ao mesmo tempo, risco constante à vida e expressão da violação de direitos. 

Portanto, é preciso que a violência seja compreendida em suas múltiplas faces, devendo ser 

considerada alvo de estudos e de intervenções que visem minimizar seus efeitos. 

Para falar da pesquisa que ora apresento, abro antes um capítulo que apresenta de 

forma breve, mas necessária, de que lugar eu falo, como pesquisador e como trabalhador do 

serviço que se constituiu em meu campo de pesquisa. 

Como trabalhador de um serviço territorial de proteção social básica da Assistên-

cia Social – o CRAS Centro – convivo diariamente com a presença de diferentes formas de 

expressão da violência, materializadas na vida dos usuários que acompanho. Entretanto, devi-

do à divisão de competências em níveis de atenção, há na Assistência Social uma compreen-

são equivocada de que as violências devem ser acolhidas e acompanhadas nos serviços de 

proteção social especial – mais especificamente os Centros de Referência Especializada de 

Assistência Social, não sendo, portanto objeto de atenção dos CRAS. Porém, a temática da 

violência me mobiliza e me convoca. Buscando estudos a respeito, pude identificar que no 

setor da saúde a violência vem sendo compreendida como uma epidemia da contemporanei-

dade. A partir desse dado, me questiono: será apenas nos serviços de saúde que a violência se 

manifesta como demanda dos usuários? E prossigo: essa temática, já compreendida como 

questão de saúde, não deveria ser também tratada por outros setores? Ou mais: sua complexi-

dade não apontaria para a necessária reflexão intersetorial. 

Esta pesquisa se realiza no âmbito do Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde 

na modalidade Profissional e se inscreve na linha de pesquisa de Educação em Saúde na Co-
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munidade. As pesquisas desenvolvidas no interior desse programa produzem reflexões acerca 

da saúde, em sua concepção ampliada, correspondendo às formas de produzir e qualificar a 

vida; em conseguinte, as pesquisas desenvolvidas na linha de educação em Saúde na Comuni-

dade se referem às produções de vida, saúde e cuidado na relação direta com a comunidade. 

Sendo o único mestrado em universidade pública oferecido na região da Baixada Santista, e 

tendo abertura para discutir os temas da saúde de forma mais ampla e em aproximação com 

outros setores, este programa e a linha descrita caracterizam-se como espaço privilegiado para 

as discussões que me mobilizam. 

Sendo um programa da modalidade profissional, as reflexões produzidas nas pes-

quisas realizadas assumem o compromisso ético-político de colocar em análise os serviços em 

que os pesquisadores estão inseridos como profissionais técnicos, buscando debater e propor 

novas composições possíveis de acompanhamento e cuidado.  

E é nessa perspectiva que a presente pesquisa se inscreve em um serviço de assis-

tência social, no município de Santos: o Centro de Referência em Assistência Social da região 

Centro, ou CRAS Centro, onde trabalho como profissional de serviço social, no contexto do 

desenvolvimento dos grupos. Neste sentido, atuo como um fomentador e facilitador das dis-

cussões que surgem enquanto demanda desta população, permitindo que todos tenham a li-

berdade de expressar suas opiniões e impressões num ambiente de respeito e valorização dos 

saberes populares fundados na vivência cotidiana, contribuindo para o despertamento da au-

tonomia e empoderamento relacionados aos desafios e dificuldades encontradas no território. 

Em meu trabalho como assistente social do CRAS Centro, sou responsável pelo 

grupo de beneficiários do Programa de Transferência de Renda estadual, intitulado Renda 

Cidadã. Nos encontros deste grupo, os temas espontâneos que aparecem quando se abordam 

questões relevantes e que afetam suas vidas são principalmente a preocupação com os filhos 

na escola, falta de emprego, condição de vida precária, falta de moradia digna, problemas de 

saúde na família. Percebe-se como o grupo vem se mostrando como interessante espaço de 

socialização de potencialidades e estratégias no que se referem aos problemas relativos aos 

temas levantados e discutidos grupalmente. Nas poucas vezes em que o tema da violência foi 

proposto no grupo por mim, como facilitador, possibilitou debates e proposições coletivas que 

parecem ter um reflexo potencializador de empoderamento em seus participantes. Entretanto, 

o atendimento individual tem se mostrado como um espaço privilegiado pelos usuários para 
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conversas acerca das experiências de violência urbana, não sendo este um tema levado espon-

taneamente por eles para os encontros em grupo. 

Assim, embora os participantes identifiquem o grupo como importante instrumen-

to de coletivização de problemas e soluções referentes ao desemprego, saúde, acesso e manu-

tenção dos filhos na escola, condições de vida e de manutenção precárias, problemas com a 

moradia, entre outros, não o reconhecem como potente espaço de socialização e enfrentamen-

to das experiências de violência urbana; parecem não identificar a experiência de violência 

urbana enquanto problema coletivo, mas individual. 

Neste sentido, as impressões e reflexões realizadas apontam que a pesquisa vem 

ao encontro das aspirações institucionais, na medida em que o trabalho com grupos tem sido 

uma estratégia difundida na Política Nacional de Assistência Social (PNAS), de maneira geral, 

e neste serviço de forma específica, despertando o desejo de aprofundar o conhecimento em 

torno de suas características, limitações e potencialidades. Nesta realidade complexa vivenci-

ada no agir profissional, a relevância do estudo possui várias vertentes, convergindo para uma 

explicitação ampliada do objeto da pesquisa e de suas consequências no trabalho realizado no 

CRAS Centro. 

A busca pelo Mestrado Profissional em Educação em Saúde veio ao encontro tan-

to da experiência profissional deste técnico quanto das inquietações que habitavam sua prática, 

uma vez que compreendia a violência como problema tanto da assistência social quanto da 

segurança pública e da saúde, entendendo que seu estudo e prevenção podem reunir modos de 

agir e pensar que façam convergir práticas desses campos. Pensar o diálogo sobre violência 

urbana com usuários de um CRAS é também identificar maneiras de compor ações de defesa 

de direitos e de educação em saúde.  

Nesse sentido, o conhecimento sobre mobilização e potencialização de grupos 

produzido pela Saúde Coletiva nas práticas de educação em saúde contribui com a reflexão e 

a proposição de ações em grupo com usuários do CRAS, uma vez que favorecem a horizonta-

lidade da relação entre profissional e usuário, possibilita que a troca de experiências grupais 

auxilie no processo de educação em saúde e contribua para a promoção de saúde e para o in-

cremento de novos conhecimentos e práticas oriundas da partilha de vivências agregadas ao 

despertamento da autonomia do usuário. 

O presente estudo pretende, assim, agregar conhecimento acadêmico aos signifi-

cados das relações grupais entre indivíduos expostos às condições severas de vida relaciona-
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das à violência urbana nas periferias das cidades e favorecer a discussão acerca das potencia-

lidades e dos limites que uma abordagem grupal pode gerar em suas vidas, refletindo sobre as 

contribuições deste dispositivo no cotidiano dos serviços. 

 

 

1.2 O CRAS, a população do centro de santos e o trabalho em grupo 

 

 

Os Centros de Referência do município de Santos, em conformidade com a PNAS, 

estão localizados de forma a priorizar os bairros de maior vulnerabilidade social. O Centro de 

Referência da Assistência Social da Região Centro Histórico, Zona Intermediária e Área Con-

tinental (SECRAS - RCH/AC), mais conhecido como “CRAS Centro”, situado no bairro do 

centro no município de Santos/SP, é responsável pelo atendimento e acompanhamento de 21.0% 

dos Beneficiários do Programa Bolsa Família do município, segundo dados de distribuição 

dos bairros atendidos pelos CRAS
1
. 

Entre os treze bairros abarcados por esse CRAS, o Paquetá e a Vila Nova possuem 

características muito peculiares e apresentam realidade de extrema pobreza. Os dados apura-

dos referentes à Julho de 2013 do Cadastro Único do Governo Federal (CADÚNICO) apon-

tam que apenas nestes dois bairros estão concentrados 9.0% do total de beneficiários do Pro-

grama Bolsa Família de todo o município de Santos. Relacionado à renda familiar dos partici-

pantes do Programa Bolsa Família nos bairros do Paquetá e Vila Nova, 47.0% recebem até 

R$ 140,00 e 28.0% recebem de R$ 140,00 á R$ 362,00 mensais, perfazendo um total de 75.0% 

das famílias beneficiárias destes bairros que possuem renda familiar de até meio salário mí-

nimo (CADÚNICO - Julho/2013). 

A população destes bairros reside em cortiços, que se constituem como espaços 

mínimos de convivência familiar e condições sanitárias precárias. A fragilidade das relações 

empregatícias e a baixa renda fazem com que um dos principais motivadores de sua vincula-

ção ao CRAS sejam os programas de transferência de renda (Bolsa família, do Governo Fede-

ral; Renda Cidadã, do Governo Estadual; Programa Nossa Família, do Governo Municipal). 

Entretanto, a partir dos acompanhamentos da equipe técnica do CRAS, outros fatores de vul-

                                                 
1 Dados do Cadastro Único do Governo Federal – (CADUNICO) referentes à Julho/2013 disponibilizados pela 

Secretaria de Assistência Social (SEAS/PMS, 2014), SEAS/PMS – Secretaria de Assistência Social, Prefeitura 

Municipal de Santos/SP. Disponível em: <www.santos.sp.gov.br>. Acesso em: 05 jul. 2013. 
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nerabilidade social se evidenciam em suas experiências de vida, muito além da questão da 

renda. 

Nestes bairros – Paquetá e Vila Nova – a população mais vulnerável socialmente 

convive com o cotidiano da violência urbana, sendo atendida neste CRAS nos acompanha-

mentos dos beneficiários dos programas de transferência de renda, entre estes o Programa 

Renda Cidadã, recorte da presente pesquisa.  

Abaixo podemos observar que os dois bairros (circulados de vermelho) encon-

tram-se próximos ao Cais e à área central do município de Santos.  

 
 

Figura 1 - Mapa do Município de Santos/SP: bairros do Paquetá e Vila Nova 

 

 

A população desses bairros, em suas falas cotidianas no serviço, identifica que a 

violência urbana permeia o cotidiano de suas vidas, através de uso e tráfico de drogas, assas-

sinatos, pedofilia, violência doméstica contra crianças, idosos e mulheres, exploração, maus 

tratos e negligência de crianças e adolescentes, agressões e furtos. O contato, exposição e vi-

vência diária com a violência agregada à dura realidade de sobrevivência nestes bairros carac-

terizada pela pobreza, imprimem uma configuração de extrema vulnerabilidade e exclusão 

social à população atendida, influindo de forma significativa na saúde e na qualidade de vida.  

A opção metodológica prevista no Sistema Único da Assistência Social - SUAS é 

o trabalho com os usuários referenciados numa perspectiva grupal sempre que possível, e in-



18 
 

 
 
 
 

 

dividual sempre que necessário. Assim, no CRAS Centro o desenvolvimento do trabalho com 

as famílias acompanhadas se divide em visitas domiciliares, atendimentos individuais e gru-

pais. 

Em termos gerais percebe-se que o atendimento em grupo consegue atingir um 

número maior de usuários, contribuindo para a ampliação do atendimento, dissemina entre a 

localidade atendida a perspectiva de pertencimento e auxilia na busca de soluções comunitá-

rias. 

No trabalho desenvolvido nesse CRAS, o atendimento em grupo torna-se estraté-

gico na medida em que proporciona a partilha de experiências, dúvidas, medos, alternativas 

comunitárias de solução dos problemas, estratégias de enfrentamento, entre outras. São reali-

zados acompanhamentos em grupo não apenas para o Programa Renda Cidadã como também 

no Programa Nossa Família e Programa Bolsa Família. Neste serviço a opção pelo trabalho 

em grupo se reflete em todo o processo de acompanhamento das famílias, sendo uma impor-

tante ferramenta de trabalho no cotidiano do desenvolvimento do trabalho neste serviço.  

Tendo a pesquisa se desenvolvido em um serviço da Secretaria de Assistência So-

cial, entende-se ser relevante, em princípio, apresentar os pilares da Política Nacional de As-

sistência Social na qual esse serviço se insere, bem como o serviço e a população que se cons-

tituíram em objeto e cenário da pesquisa ora realizada. 

 

 

1.3 A Política Nacional de Assistência Social 

 

 

Numa perspectiva de análise conjuntural, a assistência social está inserida no Sis-

tema de Seguridade Social, descrita pela Constituição de 1988 com o objetivo de garantir am-

paro nos momentos de fragilidade e vulnerabilidade social, preservando mínimos sociais para 

a população, tendo em vista a exploração social e econômica às quais está exposta (BRASIL, 

1988). 

A partir da Constituição de 1988, a assistência social em nosso país passou a se 

desenvolver com o viés do direito e da universalização do atendimento, afastando-se do mo-

delo anteriormente adotado, de benemerência do Estado e da sociedade civil, culminando com 

o estabelecimento das bases desta política através da Lei Orgânica da Assistência Social 
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(LOAS) (Lei N 8472, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993), sendo homologada a Política Nacio-

nal de Assistência Social (PNAS) pelo Conselho Nacional de Assistência Social em 2004 e 

promulgada a lei do Sistema Único da Assistência Social - SUAS (LEI N 12.354, DE 6 DE 

JULHO DE 2011), tornando-se um direito socialmente conquistado, fruto da luta da sociedade 

organizada, dos movimentos populares, associações de bairro e partidos de esquerda. 

 

 

1.4 O Sistema Único de Assistência Social e os Centros de Referência em Assistência 

Social 

 

 

Visando ordenar os serviços socioassistenciais que garantiriam a operacionaliza-

ção da PNAS em níveis de atenção, o projeto governamental prevê a criação de um sistema: o 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  

O SUAS é um sistema que organiza a Politica Nacional da Assistência Social nu-

ma perspectiva descentralizadora dos serviços. Articulando as três esferas de governo na exe-

cução e financiamento desta politica. Organizada numa perspectiva preventiva, protetiva e 

proativa, o SUAS configura sua execução em dois níveis de proteção. Proteção Social Básica, 

caracterizada pelo “trabalho social com as famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 

fortalecer a função protetiva da família” (BRASIL, 2013, p. 06) e a Proteção Social Especial, 

caracterizada pelo atendimento e acompanhamento de famílias cujos membros estejam em 

situação de ameaça e violação de direitos (BRASIL, 2013). Seus dois níveis de proteção: Pro-

teção Social Básica e Proteção Social Especial possibilitam em conjunto com a oferta de be-

nefícios assistenciais a superação de vulnerabilidades e contribuem para o despertamento de 

potencialidades individuais e coletivas. 

Sua implementação foi um avanço na medida em que sua configuração articula e 

relaciona o poder público e a sociedade civil como gestores numa perspectiva compartilhada 

nas esferas decisórias no âmbito municipal, estadual e federal.  

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) na distribuição dos serviços 

que compõem o SUAS tem papel fundamental no desenvolvimento e aprimoramento desta 

política. Situado na Proteção Social Básica, é o equipamento central no território e tem por 

objetivo articular a rede de atendimento socioassistencial e os demais serviços das outras polí-
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ticas públicas, com o intuito de promover e proteger a população em vulnerabilidade e risco 

social. O CRAS trabalha no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, no acom-

panhamento destas famílias na perspectiva do desenvolvimento de suas potencialidades e 

aquisições, mapeando e criando espaços de reflexão e discussão dos problemas locais e de 

soluções comunitárias (MDS/BRASIL, 2012). 

No desenvolvimento do trabalho do CRAS a centralidade no atendimento da fa-

mília é fundamental, sendo utilizados como instrumentos de intervenção técnica: o atendi-

mento individual, ações comunitárias, encaminhamentos setoriais e intersetoriais e o desen-

volvimento de grupos socioeducativos ou de discussão numa perspectiva de aprofundamento 

das problemáticas individuais e comunitárias. Tais estratégias de acompanhamento buscam 

contribuir para o afloramento da confiança nas potencialidades individuais e comunitá-

ria/familiares, rompendo com o círculo vicioso da benemerência intergeracional e da relação 

hereditária de dependência do Estado.  

O CRAS, por ser o serviço inscrito no território, é também aquele que acompanha 

de dentro e solidariamente as experiências de vida dos moradores da região que atende. Desta 

forma, embora caracterizado como serviço de proteção social básica, pode ser compreendido 

como serviço que promove a proteção social de forma altamente complexa, uma vez que não 

foca em questões específicas,  mas em questões comunitárias no contexto social de seus usuá-

rios, onde o medo, a violência, as mazelas da vida; e também as potências, as estratégias e as 

alternativas se apresentam de forma criativa e conectadas entre si. É neste sentido que se pode 

dizer que a complexidade da vida e do território constituem o objeto e o material de trabalho 

de um CRAS. 
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2 DESENHO METODOLÓGICO DA PESQUISA: OBJETIVOS, HIPÓTESE E 

METODOLOGIA 

 

 

2.1 Delineamento dos Objetivos e Hipóteses 

 

 

O problema de pesquisa delineou-se a partir da experiência prática do pesquisador 

com o tema em questão e após detalhada busca de bases teóricas que contribuíssem com suas 

interrogações, o que favoreceu também a construção de suas hipóteses de pesquisa. 

Desta forma, definiu-se como objetivo principal da pesquisa discutir as potencia-

lidades e as limitações do trabalho em grupo enquanto dispositivo de socialização e produção 

de estratégias de enfrentamento às consequências pessoais e coletivas geradas por experiên-

cias de violência urbana entre usuários do Centro de Referência da Assistência Social-

Santos/SP. 

Para tanto, constituem-se em objetivos secundários desta pesquisa: verificar na li-

teratura científica pertinente contribuições teóricas que permitam uma análise crítica dos 

achados da pesquisa; identificar e descrever, entre usuários do CRAS Centro, as estratégias de 

enfrentamento frente a experiências de violência urbana, socializadas e produzidas a partir do 

trabalho em grupo; compreender a repercussão que o trabalho em grupo pode ter na socializa-

ção das estratégias de enfrentamento geradas por experiências de violência urbana; refletir 

sobre as contribuições que o grupo oferece na produção de novas estratégias de enfrentamento 

relacionadas à violência urbana; e identificar e discutir as limitações do grupo enquanto dis-

positivo de socialização e produção de estratégias de enfrentamento referentes a experiências 

de violência urbana. 

Entende-se que a possibilidade de escuta e de acolhimento grupal, numa realidade 

diária na qual os usuários percebem-se invisíveis para a sociedade e para o poder público, 

agrega significado às suas vidas e serve de motivação para superação das dificuldades cotidi-

anas, inspira confiança na potencialidade individual e comunitária e estabelece a identidade de 

grupo e de comunidade, fortalecendo, através das similaridades da vida cotidiana local no 

espaço urbano, a produção e partilha de alternativas individuais e comunitário-grupais de en-

frentamento às adversidades. 
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Desta forma, as hipóteses levantadas para a presente pesquisa são: a) o grupo, 

embora seja ainda um dispositivo pouco utilizado pelos usuários para discutir experiências de 

violência urbana, pode ser um instrumento socializador e produtor de estratégias de enfrenta-

mento coletivas frente a esta questão e b) o trabalho em grupo em torno das experiências de 

violência urbana e de estratégias de enfrentamento produzidas por seus participantes contribui 

para que compreendam o fenômeno da violência para além da esfera individual/pessoal, en-

tendendo-a como experiência coletiva. 

 

 

2.2 Metodologia e Métodos da Pesquisa 

 

 

No presente estudo utilizou-se uma abordagem qualitativa através do método de 

estudo de caso. De acordo com Richardson (1985) a opção pela pesquisa qualitativa está rela-

cionada com a possibilidade de compreensão dos significados da natureza humana e subjetiva 

dos fenômenos sociais. Aprofunda-se assim o estudo numa perspectiva do universo subjetivo 

da realidade social vivenciada pelos participantes do estudo (MINAYO, 2012). Neste sentido 

permite que se relacione a realidade vivida do fenômeno social estudado com a partilha de 

significados latentes e profundos que habitam o mundo dos sentidos e percepções subjetivas. 

Fundamentou-se a escolha do método de estudo de caso numa perspectiva de que 

o universo da pesquisa, sendo circunscrito a um grupo menor, pode ao mesmo tempo eviden-

ciar singularidades de seus membros e ser representativo do conjunto, colaborando para um 

entendimento mais amplo e profundo da problemática estudada. Segundo Gil (1987) o estudo 

de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de pesquisa, de 

modo que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 1987, p. 54).  

O estudo relacionado à coleta de dados está alicerçado numa composição de duas 

técnicas complementares: em encontros individuais utilizou-se a técnica de Entrevista Aberta 

na forma de narrativa de memórias de vida; em encontros grupais, utilizou-se a técnica do 

tratamento livre do tema, acompanhado de Observação Participante e registro em diário de 

campo e gravação em áudio das reuniões e das entrevistas.   
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2.2.1 Sujeitos da pesquisa 

 

 

A escolha dos participantes ocorreu por amostragem não-probabilística de conve-

niência, sendo utilizada a adesão voluntária no grupo especifico do estudo dos beneficiários 

do Programa Renda Cidadã. Neste tipo de amostragem, segundo Oliveira (1991, p. 03) “o 

pesquisador seleciona membros da população mais acessíveis” de acordo com a problemática 

vivenciada, permitindo o acesso aos participantes que tiveram contato como a violência urba-

na no seu cotidiano. Salienta-se que, devido ao estudo estar direcionado ao grupo e a experi-

mentação de sua característica socializadora e produtora de estratégias de enfrentamento, a 

escolha da amostragem não-probabilística de conveniência permite o acesso aos participantes 

que efetivamente tenham experimentado estas vivências, possibilitando o estudo do grupo 

enquanto dispositivo interventivo.  

Quanto ao número de participantes, a escolha está relacionada com número perti-

nente ao desenvolvimento do grupo a ser estudado. Neste sentido, esperava-se atingir um nú-

mero de no mínimo seis e no máximo quinze participantes; porém torna-se necessário salien-

tar que se trata de amostra não-probabilística de conveniência, estando sujeita à adesão volun-

tária e à possibilidade de variação no número de participantes. O número é considerado ade-

quado para o desenvolvimento do trabalho em grupo (com base na experiência com grupos no 

CRAS- Centro) de forma que contemple a possibilidade de partilha e contribua para um pro-

cesso reflexivo, facilitando a interação grupal e permitindo que todos os participantes possam 

expressar suas opiniões, sejam ouvidos e escutem uns aos outros. 

 

 

2.2.2 Critérios de inclusão e não inclusão 

 

 

Os participantes da pesquisa são: usuários do CRAS – Centro que vivenciaram ou 

foram expostos a situações de violência urbana na sua realidade cotidiana; moradores dos 

bairros do Paquetá e Vila Nova; beneficiários do Programa Renda Cidadã; integrantes das 

reuniões de grupo do programa.  
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Para o bom andamento do grupo e o alcance dos objetivos propostos, definiu-se 

previamente que os participantes não poderiam ser: membros da mesma família (porque pode-

ria existir certa inibição ou influência que poderia comprometer as informações colhidas); o 

agressor de algum dos participantes (pois poderia gerar desconforto e risco ao participante); 

menores de dezoito anos; impossibilitados de participar em todas as vivencias grupais. 

 

 

2.2.3 Abordagem, convite à participação e definição do local 

 

 

Na reunião de acompanhamento do Programa Renda Cidadã realizou-se o convite 

para a participação, explicitando que se tratava de estudo caracterizado pela vivência de situa-

ções de violência urbana em seu cotidiano. Em princípio, foi explicitado aos participantes do 

programa sobre o estudo que estava sendo realizado para aqueles que tivessem vivenciado ou 

que tenham em suas vidas contato com o fenômeno da violência urbana. A metodologia de 

grupo não foi em princípio apresentada aos participantes, para que não se obtivesse adesão 

apenas daqueles que já têm propensão a qualificar o grupo como dispositivo interventivo. 

Entretanto, ao longo da entrevista aberta foi informada a proposta do trabalho em grupo, dei-

xando o participante livre para decidir permanecer ou se desligar do processo. Foi também 

informado que, caso optasse por se desligar, mas ainda tivesse intenção de tratar a temática da 

violência, poderia ser acolhido no atendimento individual, sem participar da pesquisa.  

No momento do convite ao final da explanação seis pessoas se dispuseram a par-

ticipar; reservadamente uma das usuárias questionou quanto à certeza do sigilo relativo às 

informações coletadas, devido à temática estar relacionada à violência urbana. Ao reafirmar 

de forma mais clara e contundente quanto ao sigilo das informações, sendo garantido que 

qualquer menção relacionada à identidade dos participantes do estudo estaria sendo realizada 

com nomes fictícios, códigos ou com o detalhamento em bloco dos resultados e deixando ex-

plícito que nenhum dos participantes teria sua identidade revelada e  igualmente esclarecido 

que a confidencialidade das informações reveladas no grupo dependeria do próprio grupo, de 

forma que cada um teria liberdade para avaliar o quanto gostaria de falar, a depender do nível 

de confiança que se pudesse desenvolver entre os participantes. Percebeu-se que houve maior 

adesão ao estudo chegando ao número de quatorze participantes. Posteriormente, chegou-se 
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ao número de doze participantes no estudo, pois dois dos participantes não puderam continuar, 

por terem iniciado processo de colocação empregatícia formal, impedindo que participassem 

de todas as vivências grupais.  

Seria importante refletir que a questão da violência urbana está presente na vida 

cotidiana dos participantes da pesquisa caracterizada pela sensação de receio e medo em par-

ticipar do estudo, apontando para um indicador importante a ser considerado para a compre-

ensão do quanto estes usuários estão expostos a violência urbana em suas vidas. Esse receio 

evidencia que a temática necessita ser estudada e entendida para uma maior compreensão des-

te fenômeno no cotidiano dos usuários, contribuindo para seu enfrentamento por parte das 

politicas públicas, sendo a assistência social uma delas. 

Neste sentido, uma providência tomada por este pesquisador que foi amadurecida 

durante as entrevistas abertas e o desenvolvimento dos encontros grupais, foi de que as cita-

ções das falas dos participantes do estudo seriam codificadas para que não fossem utilizadas 

as iniciais dos seus nomes. Tal medida justifica-se devido à complexidade e periculosidade na 

qual a população estudada esta inserida, bem como a proximidade da universidade na qual o 

mestrado se desenvolve com o universo territorial do estudo. O público participante da pes-

quisa foi composto por usuários do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS - 

Centro, residentes nos bairros do Paquetá e Vila Nova no município de Santos/SP, beneficiá-

rios do programa Renda Cidadã. Haja visto que os participantes são “vizinhos” da universida-

de e levando em consideração que a defesa tem um caráter público, poderia eventualmente 

incorrer em algum risco aos participantes. Desta forma, durante a análise e discussão dos re-

sultados quando houver a necessidade de ser utilizada uma fala, a identificação ocorrerá atra-

vés de códigos. Utilizamos como código a sigla P01 (significando Participante 01) e assim 

por diante para que fosse mais claro e simples no momento da análise dos dados colhidos, 

sendo apenas do conhecimento deste pesquisador a verdadeira identidade dos participantes. 

Quanto ao local da coleta de dados optou-se pelas dependências do CRAS - Cen-

tro. A escolha deve-se ao fato da pesquisa estar direcionada aos usuários deste serviço por 

conhecerem o espaço e o ambiente propiciar segurança e conforto no momento do desenvol-

vimento do estudo, existindo estrutura necessária para o pleno e efetivo desenvolvimento e 

garantindo a privacidade e a confidencialidade.  

A coleta de dados foi realizada entre a segunda quinzena de setembro de 2013 e a 

segunda quinzena de janeiro de 2014. As entrevistas iniciais foram realizadas durante o pri-
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meiro mês da coleta de dados, sendo seguidas dos encontros grupais. As entrevistas finais 

foram realizadas durante o último mês da coleta de dados, logo após a finalização dos encon-

tros grupais. Salienta-se que toda a coleta de dados ocorreu nas dependências do CRAS-

Centro em horários pactuados com os participantes, tomando-se o cuidado de não comprome-

ter os compromissos diários relacionados a emprego, cuidados com os filhos, estudos e cursos 

profissionalizantes, entre outros aspectos da vida cotidiana.  

O tempo médio de cada entrevista, tanto na primeira etapa quanto na segunda eta-

pa após as reuniões grupais, foi de meia hora. Pactuou-se com os participantes que os encon-

tros ocorreriam no mesmo dia da semana e no mesmo horário, favorecendo que os participan-

tes pudessem organizar sua rotina diária com antecedência e conseguissem participar das reu-

niões. As entrevistas foram realizadas numa sala fechada preservando a identidade dos parti-

cipantes. Antes do início de cada entrevista foi lido em conjunto com o participante o TCLE e 

explicados os pontos não compreendidos para que pudessem assinar com segurança e clareza 

de seus direitos enquanto participantes do estudo. 

Torna-se necessário explicitar que durante a coleta de dados um universo desco-

nhecido se tornou concreto para este pesquisador. As histórias narradas em todo o processo 

foram surpreendentes, o que se tornou preocupante na medida em que, enquanto profissional 

que diariamente atende e acompanha estas famílias, não havia a percepção do quanto uma 

realidade de medo e insegurança num grau tão intenso vinha modificando e determinando as 

vidas daquelas pessoas, marcadas pela violência urbana. Tal marca permanece mesmo depois 

de anos do episódio vivenciado ou em alguns casos apenas pela proximidade cotidiana expe-

rimentada. Minayo (2012, p. 70) afirma que “no trabalho qualitativo, a proximidade com os 

interlocutores, longe de ser um inconveniente, é uma virtude necessária”; assim, relacionado à 

temática da violência urbana, o vínculo pré-existente entre profissional e usuário foi funda-

mental para uma coleta de dados que correspondesse de forma mais integral ao cotidiano ex-

perimentado por esta população marginalizada e exposta à violência urbana.    

Outro aspecto relevante e pertinente de ser refletido está relacionado à abrangên-

cia e competência que o estudo acadêmico/científico relacionado à modalidade profissional 

(Mestrado Profissional) proporciona no cotidiano dos serviços, relacionando-se e implicando-

se diretamente com graves problemas brasileiros na atualidade.  O pesquisador, ao mesmo 

tempo em que tem seu acesso e sua coleta de dados facilitados pela proximidade com o uni-

verso prático e cotidiano dos participantes do estudo, está diretamente implicado com as ques-



27 
 

 
 
 
 

 

tões e demandas que se apresentam, bem como com os encaminhamentos e as possíveis solu-

ções.  

 

 

2.2.4 Recursos para coleta de dados 

 

 

2.2.4.1 Entrevistas 

 

 

Os participantes foram entrevistados em dois momentos distintos. O primeiro 

momento de entrevista teve como proposta coletar informações antes do início do desenvol-

vimento do trabalho em grupo, para perceber quais experiências de violência urbana vivencia-

ram e perceber quais estratégias de enfrentamento vêm sendo utilizadas em suas vidas após 

estes episódios (ANEXO A). 

Num segundo momento, após o desenvolvimento do grupo, o retorno às entrevis-

tas abertas teve como objetivo perceber se houve nas falas a complementação de novas estra-

tégias de enfrentamento ao fenômeno da violência urbana, bem como perceber se reconhecem 

o espaço do grupo enquanto um local legítimo e relevante de escuta e de partilha de estraté-

gias de superação, percebendo as limitações e possibilidades desta ferramenta (ANEXO B). 

A Entrevista Aberta justifica-se por ser uma técnica que apresenta, segundo Verga-

ra (2012, p.03), “interação verbal, uma conversa, um diálogo, uma troca de significados”, 

capaz de produzir conhecimento. Neste sentido, a pertinência do estudo do grupo embasado 

numa realidade concreta da violência urbana e da socialização e produção de estratégias de 

enfrentamento tem na técnica da entrevista aberta a possibilidade de ganho na interação e no 

acesso a informações subjetivas vivenciadas pelos participantes do estudo. Nesta perspectiva, 

o uso da entrevista como produção de narrativas de memórias da experiência de violência 

urbana permite compreender como o registro da experiência passada se coloca para o sujeito 

no presente. Este recurso metodológico permite que o grupo possa ser estudado enquanto dis-

positivo de intervenção, uma vez que os levantamentos mais detalhados das experiências em 

questão se darão no momento da narrativa, deixando livre aos participantes a decisão de co-
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municar ou não suas experiências, bem como definir o grau de detalhamento que utilizarão no 

grupo. 

Por terem sido realizadas individualmente, permitiram ao entrevistador, lembran-

do Vergara (2012, p. 03), “obter informações não verbais, ou seja, aquelas expressas pela pos-

tura corporal, tom e ritmo de voz”, possibilitando que os “não ditos” fossem também percebi-

dos e agregados àquilo que era explicitado pelo participante no momento da coleta dos dados. 

A entrevista aberta carrega em seu cerne a potencialidade de investigar as experi-

ências vividas e sua repercussão no cotidiano da vida dos participantes, bem como perceber as 

relações entre o que foi refletido e a compreensão da absorção de novos conhecimentos e ha-

bilidades (VERGARA, 2012), possibilitando que o estudo e investigação do grupo enquanto 

ferramenta metodológica possa ser explicitada. 

A Entrevista Aberta, segundo Vergara (2012), alimenta a investigação com infor-

mações coerentes e consistentes, contribuindo na coleta de dados mais completa em relação 

ao estudo. Além disso, lembrando Cannel & Kahn (1974 apud VERGARA 2012, p. 05), essas 

entrevistas “são úteis quando se quer obter informações que estão 'dentro do indivíduo' e que 

dizem respeito a experiências vividas”. Neste sentido a técnica de Entrevista Aberta na forma 

de narrativa favorece a “obtenção da narrativa de suas opiniões, percepções, interpretações e 

representações acerca de um fenômeno” (VERGARA, 2012, p. 15), agregando o conhecimen-

to das percepções mais profundas da experiência de violência e da experiência do grupo en-

quanto instrumento produtor e socializador de estratégias de enfrentamento e de produção de 

vida. 

Segundo Minayo (2012, p. 64) a entrevista é “a estratégia mais usada no processo 

de trabalho de campo”, possibilitando ainda que o entrevistado fale de forma livre e aberta 

sobre o tema; as perguntas, quando utilizadas, apenas auxiliam no processo reflexivo, não 

engessando ou estratificando a coleta de dados (MINAYO, 2012).  

Além disso, permite uma conversa com o entrevistado fundada no diálogo, contri-

buindo para a descoberta das reflexões realizadas pelo próprio sujeito em relação à realidade 

experimentada (MINAYO, 2012). 
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2.2.4.2 Observação Participante 

 

 

No estudo pretendia-se inicialmente realizar um mínimo de quatro encontros, 

chegando ao máximo de seis encontros, possibilitando que algumas das questões que envol-

vem a temática da violência urbana e estratégias de enfrentamento pudessem ser refletidas e 

explicitadas, bem como observar os processos grupais, seus limites e potencialidades.  

A continuidade dos encontros foi condicionada ao desenvolvimento e à possibili-

dade de aprofundamento da questão, podendo o pesquisador, ao perceber o esgotamento das 

discussões, encerrar o estudo e utilizar os dados colhidos até aquele momento. Caso seja do 

interesse dos participantes, os mesmos poderão ser encaminhados para o acompanhamento 

individual e/ou grupal no equipamento social. Ao final, foram realizados seis encontros para o 

levantamento de dados. 

No desenvolvimento do grupo a Observação Participante foi utilizada como estra-

tégia no conjunto do arranjo técnico da coleta de dados. Permitindo a compreensão da dinâ-

mica interna do grupo no momento da sua execução a partir de sua observação. Observar ob-

jetiva, segundo Vergara (2013, p. 73) “contribuir para responder ao problema que suscitou a 

investigação”, auxiliando para que possa ser entendida e estudada. 

Justifica-se sua escolha na medida em que, na condução da vivência grupal, per-

mite a percepção de aspectos e dinâmicas grupais que são despertados ao longo do processo, 

possibilitando, segundo Minayo (2012 b, p.71) “vincular os fatos as suas representações e a 

desvendar as contradições”, experimentadas pelo grupo, evento ou instituição observada. 

Seria importante refletir relacionado à técnica de observação participante que se-

gundo Minayo (2012, p. 70) “no trabalho qualitativo, a proximidade com os interlocutores, 

longe de ser um inconveniente, é uma virtude necessária”, pois contribui para uma compreen-

são ampliada da problemática estudada em virtude da proximidade do investigador, facilitan-

do a observação das percepções e interações subjetivas. Neste sentido a escolha da técnica 

vem ao encontro da necessidade do investigador de estar presente e consequentemente viven-

ciar em conjunto com os participantes todo o processo grupal.   

Na especificidade do grupo a observação permite que a socialização e a partilha 

de novos conhecimentos e práticas, tais como estratégias de enfrentamento, no decorrer do 

seu desenvolvimento, sejam identificadas e estudadas.  
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Quanto ao desenvolvimento do grupo com os participantes, torna-se necessário 

manter as características do grupo de acompanhamento familiar com o qual estão familiariza-

dos no cotidiano do trabalho do CRAS.  

 

“o acompanhamento familiar em grupo possibilita, assim, aos participantes colocar-

se crítica e autonomamente na relação com o meio social, o que faz emergir 

estratégias com vistas à mudança” (BRASIL, 2012, p. 65). 

 

O Pesquisador utilizou-se no desenvolvimento do grupo de perguntas abertas ge-

radoras de reflexão, contribuindo com a possibilidade de ampliação das reflexões e a produ-

ção de alternativas de enfrentamento. Segundo Brasil (2012) “o trabalho em grupo constitui 

instrumento eficaz em função de seu efeito multiplicador, à medida que passa pela construção 

conjunta de alternativas”.  

As reuniões grupais foram desenvolvidas seguindo uma sequencia de abertura te-

mática (onde foi explicitado a temática e estabelecido combinados entre os participantes do 

estudo); desenvolvimento do tema (narrativas de experiência seguida de debates e reflexões) e 

fechamento (apanhado das principais ideias e temas que foram refletidos em grupo e realizado 

o convite para o próximo encontro). 

No desenvolvimento do estudo do grupo a função do pesquisador foi de promover 

e garantir que o processo reflexivo acontecesse de forma livre e autônoma, permitindo que 

todas as falas e intervenções sejam valorizadas e garantindo que todos os participantes consi-

gam expressar seus pensamentos e reflexões, numa perspectiva de valorização dos saberes e 

vivências, favorecendo o processo de partilha e socialização de experiências e estratégias de 

enfrentamento. 

 

 

2.2.5 Recursos para análise dos dados 

 

 

No processo de desenvolvimento do estudo a técnica de Análise de Conteúdo foi 

utilizada para interpretação dos dados colhidos. Fundamenta-se a escolha nos argumentos 

apresentados por Minayo (1994), que defende seu uso devido à possibilidade de verificação 

das hipóteses da pesquisa e concomitantemente compreender seu real significado, a subjetivi-

dade das falas dos participantes. Neste sentido, “através da análise de conteúdo, podemos ca-
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minhar na descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências 

do que está sendo comunicado” (MINAYO, 1994, p. 84). 

Identifica-se a relevância da utilização da técnica na medida em que auxilia na 

busca do entendimento das percepções e significados latentes na fala dos participantes, agre-

gando conhecimento ao estudo e desvendando as formas e caminhos que encontram numa 

perspectiva de produção e socialização de estratégias de enfrentamento. Para Bardin (2009, 

p.27 apud FARAGO et al, 2008, p. 02) “a análise de conteúdo se faz pela prática de descrição 

do conteúdo das mensagens”. 

Para agrupar as falas em categorias será utilizada a análise temática no universo 

da análise de conteúdo. Nesta perspectiva, o conceito chave é o tema, decompondo a análise 

em temas afins aos objetivos do projeto. 

Definem-se as unidades de registro numa perspectiva temática, utilizando senten-

ças, frases, parágrafos que serão associadas a temas e a unidade de contexto enquanto realida-

de social e histórica vivenciada pelos participantes (GOMES et al, 2012). Para realização de 

tal análise, em um primeiro momento será feita a leitura de todo o material produzido de for-

ma a entender e perceber “de forma global as ideias principais e os seus significados gerais” 

(CAMPOS, 2004, p. 613). 

A classificação será do tipo não-apriorística, ou seja, “emergem totalmente do 

contexto das respostas dos sujeitos” (CAMPOS, 2004, p. 614).   

Segundo Gomes e colaboradores (2012, p.88) os dados colhidos podem ser trata-

dos da seguinte forma: decompor o material a ser analisado em partes, distribuir as partes em 

categorias, descrever o resultado da categorização, fazer inferências dos resultados e interpre-

tar os resultados obtidos com o auxílio da fundamentação teórica.  

As transcrições foram realizadas fundadas na compreensão dos objetivos a serem 

tratados no estudo, assinalando trechos e falas que corroboraram para análise numa perspecti-

va do universo dos dados coletados. Extraindo a partir dos dados colhidos depoimentos que 

exemplificam e possibilitem que sejam relacionados com os fundamentos teóricos levantados 

e discutidos, auferindo autenticidade aos resultados apresentados.  Sendo um processo de 

transcrição que pode se caracterizar como de depoimento ou opinião (MANZINI, 2014).  

Desta forma, os resultados das entrevistas, dos registros de diários de campo das 

atividades grupais e da pesquisa teórica convergem na produção de um material analítico do 

problema em debate.  
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2.2.6 Aspectos éticos da pesquisa 

 

 

A realização da Pesquisa nas dependências do Centro de Referência de Assistência 

Social do Centro foi devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 

da Prefeitura Municipal de Santos, com ciência e concordância da chefia do referido serviço 

(ANEXO C). Quanto aos aspectos éticos relacionados aos usuários, torna-se importante escla-

recer que o estudo se dará em conformidade com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde, sendo de caráter voluntário a participação e esclarecidos todos os aspectos éticos e 

metodológicos do estudo durante todo o seu desenvolvimento, informando aos participantes 

quanto à liberdade de recusar sua participação durante qualquer momento da pesquisa e ga-

rantido sigilo dos dados colhidos com a devida assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (ANEXO D). Aos participantes foi informado que, caso venha apresentar 

algum desconforto, poderá se desligar do estudo e, caso deseje, será realizado o encaminha-

mento para atendimento individual ou grupal, no próprio CRAS ou na Rede Pública de Saúde, 

com o devido acompanhamento do pesquisador durante o processo de atendimento. É garanti-

da ao participante sua atualização acerca dos resultados preliminares do estudo ao longo do 

processo e ao final dos resultados apresentados. 

Os participantes foram informados de que não haverá nenhum tipo de compensa-

ção financeira pela sua participação e nenhum custo. Além disso, foram também informados 

que caso os dados colhidos sejam utilizados para outros fins, suas identidades serão protegi-

das pelo agrupamento em bloco de informações, bem como pelo uso de nomes fictícios. 

 O projeto foi apresentado e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 

UNIFESP – N. 408.691. 
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3 REVISÃO TEÓRICA 

 

 

A Assistência Social e o Capitalismo compartilham trajetórias convergentes. His-

toricamente, o sistema capitalista adota como premissa de desenvolvimento e manutenção a 

exclusão de parcela significativa da população e sua consequente exploração. A tônica deste 

modelo econômico está fundamentada na exploração do ser humano pelo ser humano; na des-

valorização de sua força de trabalho; na precarização das condições de vida, moradia, empre-

go e na exclusão social entre outras mazelas, gerando demanda crescente para os serviços de 

assistência social e relegando a incumbência implícita de ser uma política compensatória aos 

danos causados pelo capital, aliviando tensões sociais e contribuindo para a manutenção do 

status quo (IAMAMOTO, 1996). 

Nessa realidade tão complexa, na qual o lugar garantido ao capital na relação com 

a sociedade se impõe de forma violenta e o Estado se coloca ora como mero compensador, ora 

como o próprio violador dos direitos e, em resistentes movimentos internos, como possível 

protetor, a violência enquanto fenômeno social permeia as relações cotidianas no espaço ur-

bano. É neste contexto que a violência urbana se constitui, atualmente, como um grave pro-

blema para os governos, gerando custos financeiros aos sistemas de saúde e de assistência 

social, que sobrecarregam os orçamentos públicos. Segundo Minayo (1994) a violência atinge 

patamares epidêmicos e torna-se um problema de saúde pública, que precisa ser equacionado 

pelos governos e pela sociedade civil organizada. Salienta-se que a violência agrega um com-

ponente de exclusão de indivíduos e de grupos na sociedade, sendo um processo histórico 

construído socialmente e potencializado em função do violento modelo de produção capitalis-

ta, que traz em seu cerne a exclusão e a exploração. 

Neste sentido, na presente pesquisa faz-se necessário aprofundar alguns conceitos 

apontados no estudo com a perspectiva de nortear seu desenvolvimento e auxiliar na análise e 

interpretação dos dados ao final do estudo. 

 

  

 

 

 



34 
 

 
 
 
 

 

3.1 Pobreza e Marginalidade Urbana 

 

 

A pobreza nos grandes centros urbanos em nosso país está relacionada ao desen-

volvimento urbano desordenado e sem planejamento, ocorrido ao longo dos séculos e concen-

trado nas últimas décadas. Segundo Cortella (1998), 

 

os últimos trinta anos da história brasileira foram marcados por um fenômeno de 

consequências profundas e múltiplas: um acelerado processo de urbanização que 

acabou por transferir a maioria absoluta de nossa população das áreas rurais para as 

áreas urbanas (CORTELLA, 1998, p. 45) 

 

A fixação deste contingente populacional nas cidades ocorreu de forma desorde-

nada, em áreas afastadas dos centros urbanos das cidades ou nos centros das cidades degrada-

dos e decadentes, reflexo da ausência de uma Política Habitacional consistente com a necessi-

dade e realidade econômica e social das camadas mais pobres e vulneráveis. 

Nestas áreas de pobreza percebe-se a ausência do Estado, pela falta de oferta de 

oportunidades de empregos e serviços públicos, tais como assistência social; saúde; educação; 

cultura e esporte; segurança entre outras. Segundo Campos Filho (1992), 

 

na maioria das cidades latino-americanas a oferta de empregos urbanos não se faz ao 

mesmo ritmo que a chegada de migrantes, gerando os bairros de extrema miséria. 

Conhecidos por barricadas, favelas, mocambos, cortiços e palafitas (CAMPOS 

FILHO, 1992, p 21). 

 

O desemprego ou o subemprego, aliados à criminalidade, conforme mencionado 

pelos participantes do estudo, crescente e à exposição à violência urbana, tornam-se parte do 

cotidiano dessa população, afetando significativamente a saúde e alterando comportamentos, 

contribuindo para a manutenção e o incremento da condição de vulnerabilidade urbana na 

qual estão inseridos. Pedofilia; prostituição infanto-juvenil; tráfico de drogas; assassinatos e 

agressões protagonizadas tanto pelos agentes do tráfico, quanto pelas forças policiais fazem 

parte da realidade cotidiana de suas vidas, sobrevivendo excluídas. 

Nesta realidade perversa agrega-se ao componente diário na vida desta população 

o medo e a insegurança, fruto do incremento da violência urbana nos últimos anos nos espa-

ços urbanos. Fragilizando as relações de confiança e segurança, denominada por Bauman 

(2009) como “redes de proteção” que historicamente contribuíram tanto quanto a busca pela 
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sobrevivência econômica para um fluxo intenso de pessoas migrando do campo para a cidade. 

Segundo Rolnik (2010, p.19) “na cidade nunca se esta só”, porém com o incremento da vio-

lência urbana as cidades deixam de ser um espaço produtor de segurança para ser um local de 

insegurança e medo. Segundo Bauman (2009, p.40) “paradoxalmente, as cidades – que na 

origem foram construídas para dar segurança a todos os seus habitantes – hoje estão cada vez 

mas associadas ao perigo”. Neste sentido as populações marginalizadas são as mais expostas 

aos reflexos que a violência gera em suas vidas, diferentemente das classes sociais com maior 

poder econômico que podem isolar-se em mansões ou condomínios fechados que mais pare-

cem fortificações da idade média “high techs” seguras pela atuação de empresas de segurança 

privada. Segundo Bauman (2009), 

 

 quem possui recursos econômicos ou tem condições de deslocar-se tenta se 

defender criando verdadeiros enclaves, nos quais a proteção é garantida por 

empresas privadas de segurança, ou transferindo-se para áreas mais tranquilas e 

nobres. Os mais pobres( ou seja, aqueles que são obrigados a permanecer onde estão) 

são forçados, ao contrário, a suportar as consequências mais negativas  (BAUMAN, 

2009, p. 9). 

 

Estudo sobre o panorama da violência urbana no Brasil e suas capitais aponta que 

"o incremento maior tanto de vítimas como de agressores por armas de fogo ocorreu na popu-

lação urbana podre, masculina, jovem e vivendo nas periferias" (SOUZA & LIMA, 2006 apud 

MINAYO, 2009, p. 139), denotando de forma clara o quanto esta população pobre e margina-

lizada convive com a violência urbana, apartada de condições de vida que garantam a efetivi-

dade de sua cidadania plena. 

Neste cenário urbano caótico que se assemelha aos de zonas de conflito armado, o 

medo torna-se um componente diário na vida desta população. Sendo mais uma vertente da 

exclusão social na medida em que não possuem condições econômicas de se protegerem ou 

mudarem destas áreas. Embasado em Andrè (2013, p.10) “quanto mais uma pessoa tem me-

dos violentos e frequentes, mais essas sensações retornam”, sendo que a exposição permanen-

te a sensação de medo que teria como principal função nos proteger ou nos alertar para um 

risco iminente torna-se um complicador na vida alterando rotinas e estabelecendo uma per-

cepção permanente de insegurança e medo, denotando claramente o quanto a violência urbana 

apresenta reflexos negativos que fragilizam as relações e se refletem em suas vidas. 

Segundo Chaui (1987, p.65), “o medo não é louco, mas enlouquece o ânimo e ex-

travia a alma”, o constante contato com o medo relacionado à violência urbana leva a popula-
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ção marginalizada e pobre das periferias e favelas das cidades ao extremo da sobrevivência e 

gera mazelas e marcas que afetam e alteram o cotidiano das relações diárias com os vizinhos; 

com o bairro e com a cidade. Refletindo-se em suas vidas de forma profunda conforme afirma 

Souza (2006, p. 33) “há que reconhecer o real do traumático, as feridas na carne, o pânico do 

corpo cotidianamente ameaçado, o medo que paralisa”, para compreendermos a ação que o 

medo e a insegurança causam na vida daqueles que estão expostos à violência urbana nas 

áreas pobres e marginalizadas das cidades. 

Percebe-se nestes espaços urbanos a ausência do Estado enquanto garantidor da 

equidade e da justiça, regulando e mediando as relações sociais. Segundo Adorno (2002), 

 

em conjuntura de cescimento das distintas modalidades de violência e de expansão, 

em bases internacionais e empresariais, do crime organizado, sobretudo em torno do 

narcotráfico, essas restrições comprometeriam a eficiência das agências 

encarregadas do controle repressivo da ordem pública, abrindo espaço inclusive para 

que o crime organizado passasse a competir com o Estado, no controle do território 

como espaço físico (ADORNO, 2002 p.280). 

 

Observa-se o surgimento do “estado paralelo” e de suas “leis” que procuram, de 

acordo com interesses particulares dos grupos criminosos, estabelecer e ordenar as relações 

sociais e comunitárias, assumindo o controle e o poder destas localidades. A marginalidade 

urbana e a pobreza vivenciada denotam claramente um processo social excludente, intencio-

nalmente gestado a partir de interesses econômicos e políticos implícitos, na perspectiva de 

manutenção de uma extensa parcela da população em condições de extrema vulnerabilidade e 

consequentemente afastando-a dos processos decisórios nas instâncias de poder, contribuindo 

para a manutenção da desigualdade social e econômica. Afastam-se assim os riscos à ordem 

social estabelecida e impedindo que tenham acesso a informações ou mesmo consigam parti-

cipar de grupos ou associações num movimento dialético de crítica e construção de alternati-

vas de organização da sociedade que não tenham como premissa a exclusão e a exploração. 

Segundo Cortella (1992), 

 

o modelo econômico implantado no país a partir de 1964 privilegiou a organização 

de condições para a produção capitalista industrial, assim, o poder político central 

(atendendo aos interesses das elites) direcionou os investimentos públicos para as 

grandes obras de infra-estrutura: estradas, usinas hidrelétricas, meios de 

comunicação etc. O financiamento para essa política e para aquisição de 

equipamentos e tecnologias foi obtido com empréstimos no exterior (pelo Estado ou 

pelo setor privado com o aval do Estado) e levou a um brutal endividamento do país, 

retirando, cada dia mais, os recursos necessários para investimentos nos setores 

sociais (CORTELLA, 1992, p.47). 
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Outro viés da exclusão e marginalidade urbana na qual estão inseridos está relaci-

onado à falência daquilo que Adorno (2002) refere como o Monopólio Estatal da Violência 

que exerce um poder opressor e coercitivo, sendo um instrumento garantidor da paz e tranqui-

lidade das classes dominantes em nosso país. Neste sentido as forças de segurança pública que 

deveriam em última estância estar a serviço de todas as classes sociais enquanto aparato esta-

tal protetor e regulador acabam por ser em conjunto com o “estado paralelo” protagonizado 

pelo crime organizado, mais um componente de fragilização e exclusão social, obrigando-os a 

viveram desviando da violência causada por ambos. Segundo Pinheiro et al (2000, p.14) “os 

pobre continuam a ser as vitimas preferenciais da violência, criminalidade e da violação dos 

direitos humanos”, sendo que o Estado de Direito Democrático que deveria ter como pressu-

posto fundamental a proteção de todos os cidadãos torna-se mais um agente violador.  

Segundo Pinheiro et al (2000, p. 15) “a democracia não pode apoiar-se num Esta-

do de Direito que pune preferencialmente os pobres e os marginalizados”, não sendo possível 

num momento histórico onde a democracia consolidada após um período longo de ilegitimi-

dade civil relacionada a ditadura e aos governos autoritários que comandaram o país por trinta 

anos, ainda sobreviver práticas que deveriam ter sido abolidas com o advento da democracia 

em nosso país. Segundo Pinheiro et al ( 2000, p. 34), “o comportamento violento e ilegítimo 

dos agentes estatais é tão difundido que pode ser considerado uma prática comum do modo de 

trabalho de muitas organizações responsáveis pelo cumprimento da lei”, sendo um grave qua-

dro instalado no seio do Estado Democrático que necessita ser repensado e combatido. O Es-

tado de Direito Democrático não pode ter como premissa metodológica das suas forças polici-

ais aquilo que Pinheiro e t al (2000, p.35) aponta “homicídios policiais com uso excessivo da 

força, assassinatos do tipo esquadrão da morte, o uso rotineiro da tortura para obtenção de 

informação são aspectos mais visíveis dessa violência estatal ilegal”. Nessa realidade comple-

xa e excludente vive parcela importante da população apontando para o desafio do Estado e 

da Sociedade Organizada de incluí-los na esfera dos direitos e superar condições de pobreza e 

marginalidade históricas gestadas pelos interesses das classes dominantes e mantenedoras das 

bases estruturais e econômicas do Sistema Capitalista. 
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3.2 Estudos de Grupo 

 

 

O ser humano ao longo de sua vida vivencia experiências grupais, procurando 

sempre estar inserido e ser aceito pelo conjunto de pessoas que cercam sua vida. Seja na famí-

lia, trabalho, bairro e na cidade procura sentir-se pertencente ao coletivo. Segundo Pichón-

Rivere (apud GOMES, 1996, p.33 apud SIQUEIRA 2008, p.04) "o ser humano é um animal 

gregário, não pode evitar ser membro de um grupo, ainda naqueles casos em que sua perti-

nência ao grupo consista em comportar-se de modo que dê a sensação de não pertencer a gru-

po algum". 

Cabe salientar que neste processo de relação grupal, o indivíduo age sobre o grupo 

assim como o grupo age sobre o indivíduo. Segundo Ávilla (2010, p 05) "o grupo é formado 

por indivíduos e suas relações, e entre cada indivíduo e os demais, assim como entre cada 

indivíduo e o conjunto dos demais". Nesta perspectiva, percebe-se uma relação dialética de 

influência num movimento contínuo entre o individual e o grupal. 

Segundo Lane (1981), o indivíduo se manifesta enquanto sujeito histórico numa 

ação transformadora quando em grupo, não percebendo a realidade enquanto dicotômica entre 

indivíduo e grupo, mas sim num processo que evidencia sua dimensão relacional social, sendo 

fruto da vida em sociedade, onde os sujeitos estão expostos a contradições inerentes ao cotidi-

ano, bem como às determinações sociais esperadas e gestadas a partir de um modo de vida 

intrinsecamente associado ao modo de produção capitalista. Nesta abordagem percebe-se cla-

ramente a importância do grupo, numa perspectiva de transformação da realidade. Neste sen-

tido o indivíduo, ao transformar sua realidade, internamente muda. Ampliando percepções, 

alterando convicções e estabelecendo um continuo processo de reflexão que permite alteração 

da realidade interna/externa, num movimento dialético onde as contradições auxiliam neste 

processo reflexivo para a mudança. Segundo Lane (1981), 

 

 o indivíduo, na sua relação com o ambiente social, interioriza o mundo como 

realidade concreta, subjetiva, na medida em que é pertinente ao indivíduo em 

questão, e por sua vez se exterioriza em seus comportamentos. Esta interiorização-

exteriorização obedece a uma dialética em que a percepção do mundo se faz de 

acordo com o que já foi interiorizado, e a exteriorização do sujeito no mundo se faz 

conforme sua percepção das coisas existentes (LANE, 1981, p.83). 

 



39 
 

 
 
 
 

 

Um aspecto relevante do grupo está relacionado à influência que um indivíduo 

exerce sobre outro num processo grupal. Percebe-se que uma característica importante do 

trabalho em grupo é o estabelecimento de uma relação de interdependência e de influência aos 

membros participantes de um grupo.   

Pichón-Riviére aponta outra característica importante do grupo que, para o nosso 

estudo, servirá como norteador da análise dos dados. O sentimento ou sensação de pertença. 

Segundo Pichón-Riviére, (2009 a, p. 217) "entendemos por pertença o sentimento de integrar 

um grupo, o identificar-se com os acontecimentos e vicissitudes desse grupo". Esta identifica-

ção permite a inclusão do outro no seu mundo interior, internalizando experiências, sensações 

e sentimentos. "Através da pertença, os integrantes de um grupo visualizam-se como tais, sen-

tem os outros membros incluídos em seu mundo interno" (PICHON-RIVIÉRE, 2009 b, p.217). 

Neste processo o indivíduo identifica-se, elabora vivências e sentimentos e estru-

tura estratégias de mudanças na sua vida. Segundo Pichón-Riviére (2009), “o sujeito que vê a 

si mesmo como membro de um grupo, como pertencente adquire identidade, uma referência 

básica, que lhe permite localizar-se situacional mente e elaborar estratégias para a mudança” 

(PICHON-RIVIÉRE, 2009, p. 217, grifos do autor). 

Enrique Pichón-Riviére, na estruturação dos grupos operativos oferece uma con-

cepção de grupo dialética centrada na análise do processo grupal a partir de uma tarefa. Nesta 

abordagem do grupo operativo a tarefa pode ser interna ou externa. A tarefa externa está rela-

cionada com os objetivos conscientes e na tarefa interna está ligada as percepções e relações 

grupais. Segundo Pichón-Riviére (2009), 

 

de acordo com Sartre, ao falar de grupo como ato, como um constituir-se 

permanentemente como grupo, temos de levar em conta o papel fundamental que a 

dialética interna desempenha no estabelecimento das relações constitutivas do grupo 

(PICHON-RIVIÉRE, 2009, p 218). 

 

Para o presente estudo fica evidenciado o quanto o movimento dialético interno-

externo está relacionado com as impressões e representações nos indivíduos participantes do 

grupo, sendo uma importante categoria de análise numa perspectiva de mudança e movimento 

interno. 

Pichón-Riviére divide os momentos grupais em pré-tarefa; tarefa e projeto. Se-

gundo Siqueira (2008, p.05) "a Pré-Tarefa se concentra na resistência à mudança, predomi-

nando o medo do desconhecido frente às mudanças", posteriormente ocorre o segundo mo-
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mento deste processo, a Tarefa, que "consiste na elaboração da ansiedade provocada pela mu-

dança e na integração do pensar, sentir e agir". Neste momento consegue-se romper com as 

sensações e percepções que bloqueiam a mudança. No Projeto tem-se aquilo que surge da 

tarefa.  

Segundo Pichón-Riviére (2009, p.130) "o grupo deve configurar um esquema 

conceitual, referencial e operativo de caráter dialético”, onde o movimento contínuo de ação e 

reflexão desencadeia a mudança numa perspectiva reflexiva das condições e contradições 

experimentadas relacionadas aos múltiplos aspectos da vida, dificuldades e problemáticas 

partilhadas em comum pelos membros do grupo. 

Lane (1981) propõe uma análise do indivíduo num processo grupal a partir do ma-

terialismo dialético. Três pressupostos estão contidos em sua análise: que o ser humano é ali-

enado, contribuindo para a reprodução do sistema capitalista; que todo grupo ou agrupamento 

está relacionado a uma instituição, sendo necessária uma análise do tipo de inserção deste 

grupo no interior das instituições; e que a história de vida de cada indivíduo é importantíssima 

no desenrolar do processo grupal. Vislumbra-se ser importante estabelecer e perceber a histó-

ria, compreender como suas significações no cotidiano contribuem para o desenvolvimento do 

despertamento de estratégias e como as instituições afetam a relação grupal-individual, alian-

do a análise do processo à inserção do indivíduo no sistema capitalista enquanto produtora e 

potencializadora de violência urbana. Segundo Brasil (2012, p. 64) "a formação de um grupo 

é marcada pela inserção de seus participantes na sociedade, pelas determinações econômicas, 

sociais e culturais". 

Neste conjunto teórico reflexivo apresentado, toma-se em parte como referência a 

conceituação de grupo segundo Pichón-Riviére (2009, p. 163), que é "todo conjunto de pesso-

as ligadas entre si por constantes de tempo e espaço e articuladas por sua mútua representação 

interna". 

Ainda nesta linha, o grupo é caracterizado por Ribeiro (1995, apud AFONSO et 

all, 2009, p. 708) como sendo o “contexto onde se pode reconstruir e criar significados, vi-

venciar e ressignificar questões, através da troca de informações, do insight, da identificação e 

outros processos", surgindo o reconhecimento de si e do outro, no diálogo e no intercâmbio 

permanente e na partilha de experiências e de estratégias. O grupo carrega um potencial que 

possibilita que seus participantes possam expressar e partilhar seus pensamentos, vivências e 

sentimentos relativos a vida cotidiana e suas implicações inerentes a complexidade da vida 
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humana em sociedade. Com isso pode-se concluir que um grupo reúne pessoas num determi-

nado momento do espaço e do tempo, refletindo suas similaridades e contradições, com um 

propósito comum, para aprender sobre si, sobre partilhas de experiências e vivências relacio-

nadas as dificuldades e problemáticas comunitárias. Estabelecendo um processo dialético de 

troca e partilha de representações e significados internos e externos que se exterioriza no con-

texto individual e grupal. 

Torna-se relevante esclarecer ainda que, no contexto desta pesquisa, inscrita no 

âmbito da PNAS, o grupo conforme conceituado exerce papel fundamental no acompanha-

mento e atendimento do indivíduo e da família. Segundo Brasil (2012, p. 64) "o processo de 

acompanhamento familiar em grupo é indicado para responder situações de vulnerabilidades 

vivenciadas pelas famílias com forte incidência no território", sendo fundamental na elabora-

ção e socialização de estratégias de enfrentamento relacionada às dificuldades e problemáticas 

comunitárias vivenciadas na vizinhança, no bairro e no território que vivem e convivem diari-

amente. Ampliando a possibilidade de partilha de vivências, resinificando experiências e solu-

ções individuais e comunitárias, estabelecendo processo contínuo de aprendizado e dissemi-

nação de potencialidades numa perspectiva de empoderamento e pertencimento comunitário. 

 

 

3.3 Educação em Saúde e o Grupo como dispositivo de intervenção 

 

 

O processo de Educação em Saúde desenvolvido e aprimorado ao longo do século 

vinte em nossa sociedade culmina atualmente com a perspectiva inovadora e relevante da per-

tinência do uso do trabalho em grupo enquanto instrumento disseminador de educação e re-

flexão da saúde na comunidade, contribuindo na verticalização da relação entre o profissional 

e o sujeito da ação em saúde. Segundo Souza et al (2005), 

 

o trabalho em grupo possibilita a quebra da tradicional relação vertical que existe 

entre o profissional da saúde e o sujeito da sua ação, sendo uma estratégia 

facilitadora da expressão individual e coletiva das necessidades, expectativas, e 

circunstâncias de vida que influenciam a saúde (SOUZA et al, 2005, p.147). 

 

Com isso, revela-se ao profissional de saúde uma nova perspectiva de atuação no 

âmbito do processo de educação em saúde, que valoriza a intervenção de forma criativa e par-
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ticipativa da comunidade e dos sujeitos da ação educativa. Identificando que os saberes popu-

lares são extremamente importantes e devem ser relacionados ao processo de educação em 

saúde. No grupo a possibilidade real de partilha e de participação favorece que ocorra a dis-

seminação de novas práticas de saúde, sem desvalorizar aquelas culturalmente utilizadas na 

comunidade. 

A importância do trabalho em grupo se evidencia na medida em que pode contri-

buir para a promoção de saúde. Segundo Souza e colaboradores (2005, p.148) o grupo é um 

“instrumento fundamental no atendimento das complexidades da promoção e da educação em 

saúde”, agregando ao desenvolvimento do processo grupal a socialização de estratégias de 

enfrentamento e incorporação de novas estratégias pelos participantes, num processo reflexivo 

da realidade local que contribuía para novas práticas de saúde, refletindo positivamente no 

desenvolvimento e no impacto das ações promotoras de saúde. 

Enquanto instrumento de intervenção, o grupo oferece ao processo de educação 

em saúde a possibilidade de reflexão quanto ao universo da comunidade e das possibilidades 

de alteração de comportamentos e práticas, oferecendo suporte e socializando do conhecimen-

to numa perspectiva de autocuidado (DIAS et al, 2009, p. 223). 

Despertando e favorecendo aos participantes a partilha de experiências comuns, o 

grupo auxilia na procura de novas alternativas para suas vidas, se constituindo em ferramenta 

promotora de saúde no âmbito individual e se exteriorizando no âmbito familiar e comunitário. 

Desta forma pode-se relacionar o desenvolvimento de grupo com a construção co-

letiva de saberes e potencialidades. Segundo Dias et al (2009), 

 

As vantagens da realização de grupos consistem em facilitar a construção coletiva de 

conhecimento e a reflexão acerca da realidade vivenciada pelos seus membros, 

possibilitar a quebra relação vertical (profissional-paciente) e facilitar a expressão 

das necessidades, expectativas, angústias (DIAS et al, 2009.p 224). 

 

No grupo de Educação em Saúde a relação entre os participantes se dá num mes-

mo nível, a partilha e a socialização de conhecimento e de saberes são nivelados e possibili-

tam que tanto profissionais quanto sujeitos participantes possam interagir, aprender e se trans-

formar mutuamente, estabelecendo uma teia de apoio entre os membros s comportamentos e 

no cotidiano da comunidade. 
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Desta forma, o instrumental desenvolvido pela Educação em saúde (baseado no 

constructo teórico da Educação Popular
2
), se apresenta como possível ferramenta para as in-

tervenções na Assistência Social, uma vez que compartilham o objetivo de estabelecimento de 

processos participativos e de empoderamento dos usuários. Além disso, questões complexas 

como a violência podem encontrar no referencial da Educação em Saúde dispositivos que 

apoiem as ações intersetoriais necessárias.  

O grupo, assim concebido enquanto dispositivo de participação social, possibilita 

o desenvolvimento da autonomia remetendo aos indivíduos participantes a potencialidade e a 

possibilidade de assumirem as mudanças que visem o incremento de sua condição de saúde 

numa perspectiva autônoma. Desta forma, amplia a condição preponderante de empodera-

mento fundadas nas potencialidades individuais e coletivas, enquanto sujeitos de seu processo 

de promoção em saúde, contribuindo para que escolham seus caminhos e lutem por uma vida 

mais saudável. “A autonomia é um ponto central para a promoção de saúde. Os indivíduos 

devem ser incentivados a se responsabilizar pela sua saúde, a qual deverá resultar das suas 

próprias escolhas” (SOUZA et al, 2005.p 149). 

O trabalho em grupo contribui para a superação da concepção tradicional de edu-

cação em saúde, na qual o profissional é o detentor do saber e os participantes apenas apren-

dem o conhecimento de forma passiva e sem reflexão. 

 

 

3.4  Violência Urbana 

 

 

A violência ocorre desde tempos imemoriais, agregando componentes de exclusão 

de indivíduos e de grupos nas sociedades e povos desde a antiguidade. Construída e vivencia-

da socialmente é potencializada e incrementada com o desenvolvimento e estabelecimento do 

modelo de produção capitalista. Segundo Minayo (2009), 

 

A violência, sendo um fenômeno social, está presente em qualquer parte do mundo 

onde há seres humanos convivendo, sob manifestações de opressão, dominação, 

abuso de poder e agressões físicas, emocionais e espirituais (MINAYO, 2009, p. 

136). 

 

                                                 
2
 A esse respeito, conferir: GADOTTI, Moacir. Paulo Freire e a Educação Popular. Ver. Trim. Debate FASE, Nº 

113. São Paulo, SP. P. 21-27. 
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Sua configuração complexa e seus graves problemas na sociedade contemporânea 

estão relacionados ao sistema capitalista, onde a exclusão e a exploração do ser humano pelo 

ser humano em sua configuração mais perversa potencializa o fenômeno da violência princi-

palmente nos espaços urbanos, sendo ambos caracterizados pela exclusão e exploração no 

interior das relações sociais. Minayo (2009) afirma que a violência ocorre no desenvolvimen-

to das inter-relações humanas e suas criações; estado, instituições sociais, organizações, entre 

outras. 

A violência enquanto fenômeno social tem sido foco de discussão e problematiza-

ção em nossa sociedade, principalmente nos últimos vinte anos, devido ao aumento de sua 

ocorrência e disseminação (MINAYO, 2009, p. 135). Relacionada à vida urbana percebe-se a 

necessidade e urgência em compreender suas características e correlacionar com alternativas 

de enfrentamento, tanto pelo Estado quanto pela Sociedade. Segundo Adorno (2002, p. 268), 

"a categoria de um dos mais dramáticos problemas sociais nacionais, os fatos da violência têm 

tido um forte impacto no meio acadêmico". Completando, Minayo (2009) explicita que a vio-

lência se torna uma questão social relevante, sendo objeto de estudo e interpretação pela filo-

sofia, história, ciências políticas, do direito, entre outras áreas do conhecimento humano. 

No estudo do fenômeno da violência urbana, a sua condição histórica deve ser 

considerada enquanto produção humana gestada ao longo dos séculos. Minayo (2009, p. 135) 

afirma que a violência é "um fenômeno humano, social e histórico que se traduz em atos rea-

lizados".  Neste sentido, para compreender e entender a violência nos espaços urbanos deve-

se olhar o passado, analisando as caraterísticas e aspectos que contribuíram para a formação 

das cidades. Observando ao longo da história os processos de formação e desenvolvimento da 

violência nestes espaços. Entendendo a correlação de forças ocorridas entre a classe dominan-

te e mandatária das cidades e as camadas mais empobrecidas, percebendo quais ações e deci-

sões político-administrativas foram tomadas para o beneficiamento desta classe em oposição 

às necessidades da maioria excluída, contribuindo para a formação das favelas, cortiços e es-

paços degradados e marginalizados de moradia e de convivência, expostos de forma mais 

abrangente à violência urbana. 

De acordo com Minayo (1994), a violência na contemporaneidade atinge patama-

res epidêmicos e torna-se um problema de Saúde Pública. Para a sociedade e para os governos 

o custo econômico da violência é crescente. Segundo Brasil (2001 apud MINAYO, 2009, p. 

135), “a violência, além de provocar forte impacto sobres as taxas de morbimortalidade, apre-
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senta importantes repercussões econômicas para a área de saúde pública".  Neste aspecto tor-

na-se de extrema importância o estudo das variantes da violência urbana bem como alternati-

vas e possibilidades de enfrentamento, ampliando o leque de informações e contribuindo para 

ações que auxiliem na redução dos índices de violência nas cidades. 

Relevante pesquisa realizada por Gomes e colaboradores (2007) através de estudo 

de caso de experiências brasileiras de prevenção à violência, evidencia que embora tenham 

como meta prevenir a violência, todas as experiências demonstraram a importância de se au-

mentar a capacidade das pessoas atendidas de serem incluídas nas conquistas sociais brasilei-

ras, usufruindo de direitos e assumindo deveres, "evidenciando que o oposto da violência não 

é a não-violência; é a conquista de cidadania que assegura as possibilidades do diálogo e do 

entendimento" (GOMES et all, 2007, p. 1292).   

O acesso às informações sobre cidadania, direitos e deveres; o desenvolvimento 

do entendimento e da importância da convivência com as diferenças; a preparação para o tra-

balho dos jovens e seu acesso ao mercado de trabalho; fortalecimento da autoestima; entre 

outras. Formam o leque dos resultados apontados que auxiliam na prevenção da violência, 

apontando que ações apenas focadas na repressão não produzem de forma mais ampla a redu-

ção e prevenção da violência, principalmente nos centros urbanos. 

Embasado nas perspectivas apresentadas, toma-se para o presente estudo como 

conceito de violência urbana a vivência, exposição ou contato ao ato intencional de força ou 

subjugação contra o cidadão infringida “entre pessoas sem laços de parentesco", (PINHEIRO, 

ALMEIDA, 2003, p22) no limite do espaço urbano cuja ”a natureza dos atos violentos pode 

ser física, sexual, psicológica ou relacionada a privação ou negligência" (PINHEIRO, AL-

MEIDA, 2003, p 24). Pretende-se trabalhar, nesse estudo, com esta conceituação de violência 

urbana, sem deixar de relacionar o viés estrutural do modelo capitalista enquanto produtor de 

desigualdade e potencializador da violência urbana num contexto histórico determinado. 
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3.5 Estratégias de Enfrentamento 

 

 

O conceito de Estratégias de Enfrentamento/coping está relacionado com a capa-

cidade que o ser humano dispõe para lidar com situações adversas que podem ocasionar es-

tresse ou sofrimento. Entendem-se como situações adversas um conjunto de ocorrências que 

se caracterizam por seus conteúdos estressores, conforme aponta Antoniazzi (1998, p. 278), 

"sendo uma resposta a uma ação intencional, física ou mental, iniciada em resposta a um es-

tressor percebido, dirigida para circunstâncias externas ou estados internos", alterando a rotina 

do indivíduo e estabelecendo um conjunto de fatores que podem ser associados ao desconfor-

to; dor e ao sofrimento. Segundo Antoniazzi e colaboradores (1998, p. 274), "coping é conce-

bido como o conjunto das estratégias utilizadas pelas pessoas para adaptarem-se a circunstân-

cias adversas”. No desenvolvimento dos estudos das estratégias de enfrentamento ao longo 

dos anos pode-se, segundo Antoniazzi e colaboradores (1998), estabelecer três grupos de au-

tores em momentos distintos da história que contribuíram para o estudo e desenvolvimento de 

sua maior compreensão. 

No início do século pesquisadores concebiam que as estratégias de enfrentamento 

estavam relacionadas aos mecanismos de defesa, concebido numa perspectiva estável, sendo 

motivado internamente ou externamente como forma de lidar com conflitos sexuais e agressi-

vos. (ANTONIAZZI et al, 1998 apud VAILLANTE, 1994). 

Neste sentido os estudos foram dissociando os mecanismos de defesa das estraté-

gias de enfrentamento. Sendo que os mecanismos de defesa estão categorizados como rígidos 

e originários de questões do passado e do inconsciente (ANTONIAZZI, 1998) e as estratégias 

de enfrentamento podem ser apreendidas, usadas ou descartadas. (FERNANDES, 1998, p. 03). 

No início da década de 1960, um grupo de pesquisadores direcionou os estudos 

para outra abordagem das estratégias de enfrentamento, passando a conceituar coping como 

um processo transacional entre a pessoa e o ambiente, com ênfase no processo. Atualmente os 

estudos estão relacionados nas convergências entre estratégias de enfrentamento e personali-

dade. As evidências apontam que as mudanças situacionais não explicam a variação nas estra-

tégias de enfrentamento utilizadas pelos indivíduos (ANTONIAZZI et al, 1998 apud FOLK-

MAN, LAZARUS, 1980, 1985; LAZARUS, FOLKMAN, 1984). 
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Para Folkman e Lazarus (apud ANTONIAZZI, 1998), o modelo de estratégias de 

enfrentamento está relacionado com quatro conceitos: 

 

a - coping é um processo ou uma interação que se dá entre o individuo e o ambiente ; 

b - sua função é de administração da situação estressora, ao invés de controle ou 

domínio da mesma; c- os processos de coping pressupõem a noção de avaliação, ou 

seja, como o fenômeno é percebido, interpretado e cognitivamente representado na 

mente do individuo; d - o processo de coping constitui-se em uma mobilização de 

esforço, através da qual os indivíduos irão empreender esforços cognitivos e 

comportamentais para administrar (reduzir ou minimizar ou tolerar) as demandas 

internas ou externas que surgem da sua interação com o ambiente (ANTONIAZZI, 

1998, p. 276). 

 

Neste sentido, percebe-se o quanto as estratégias de enfrentamento carregam em 

seu cerne característica de processo entre o indivíduo e o ambiente, administrando situações 

estressoras, numa perspectiva de representação interna do indivíduo contribuindo para elabo-

ração das dificuldades enfrentadas e auxiliando no processo de reelaboração e enfrentamento. 

Por fim, denota um caráter de esforço interno que se reflete no indivíduo com o objetivo de 

administrar; reduzir, minimizar ou tolerar situações estressoras que causem desconforto, so-

frimento ou medo. Na interação com o ambiente e sendo influenciado pelo conjunto das pes-

soas e da comunidade envolvidos no processo. 

No que concerne à conceituação de estratégias de superação/coping, no presente 

estudo será utilizado o desenvolvido por Folkman e colaboradores (1986 apud SANTOS & 

MORÉ, 2001, p 229), qual seja: 

 

estratégias de enfrentamento podem ser explicadas como o empenho cognitivo e 

comportamental que uma pessoa exerce para tentar reduzir ou controlar as demandas 

advindas de mudanças ocorridas no contexto em que se encontra e que o sujeito 

experimenta como excedendo seus recursos pessoais para suportá-las( Folkman e 

colaboradores 1986 apud SANTOS & MORÉ, 2001, p 229) 

 

Definindo que estas estratégias estão relacionadas com as características psicoló-

gicas de cada pessoa, podendo ser focada no problema ou nas emoções, no presente estudo 

pretende-se avaliar as estratégias de superação focadas no problema, especificamente as expe-

riências de violência urbana.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

 

A presente análise e seus resultados foram discutidos a partir do detalhamento da 

estrutura do estudo iniciado com o convite aos participantes e com o término ao final do se-

gundo bloco de entrevistas. 

 

 

4.1 Perfil dos Entrevistados 

 

 

Os participantes do estudo são beneficiários do Programa Renda Cidadã; usuários 

do CRAS- Centro e residentes nos bairros do Paquetá e Vila Nova na área central do municí-

pio de Santos/SP.  Participaram do estudo doze pessoas que se voluntariaram após convite 

realizado numa das reuniões do programa.  

O grupo de beneficiários do Programa Renda Cidadã que participou da pesquisa 

caracterizou-se majoritariamente por mulheres, sendo este um perfil recorrente nos acompa-

nhamentos familiares realizados tanto no CRAS-Centro quanto na rede de assistência social 

como um todo.  

O universo de famílias chefiadas por mulheres no estudo atinge 60% dos partici-

pantes, denotando o papel crucial que as mulheres têm na dinâmica interna familiar, princi-

palmente relacionada à manutenção econômica das famílias.  

Quanto à faixa etária, observa-se que 35% deste universo têm mais de 50 anos e 

65% dos participantes tem entre 20 e 50 anos. 

Para o Ministério de Desenvolvimento Social – MDS uma família em extrema 

pobreza recebe menos de R$ 77,00 per capita. (BRASIL, 2014). No que se refere à renda per 

capita familiar destas famílias, o quadro abaixo demonstra que 90% dos participantes do es-

tudo possuem renda per capita de R$ 30,00 a R$ 80,00, caracterizando a extrema vulnerabili-

dade e exclusão social na qual estão inseridos. Outro dado relevante de ser mencionado esta 

relacionado a informalidade do trabalho, que atinge 100% dos chefes das famílias. 
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TABELA 01 - CARACTERÍSTICAS  DEMOGRÁFICAS  SOCIOECONÔMICAS  

 

Nº de 

Entrevistados 

12 

Sexo  10% Homem 

 90% Mulheres 

Idade  25% - 20-35 

 40% - 36-50 

 35% - 51-65 

Bairro  40% Vila Nova 

 60% Paquetá 

Renda Per Capita  50% R$ 30,00- R$ 50,00 

 40% R$ 51,00- R$ 80,00 

 10% R$ 81,00- R$ 100,00 

Constituição 

Familiar 

 10% Reside Sozinho 

 60% Chefiado pela Mulher 

 30% Chefiado pelo Homem 

Trabalho  100% Trabalho Informal 

Escolaridade  10% Analfabeto 

 65% Ensino Fundamental Incompleto 

 25% Ensino Médio Completo 

 

Fonte: elaboração do autor.  

 

Com relação à escolaridade, 65% dos entrevistados não concluiu o ensino médio, 

10% nunca estudou e se apresentou como analfabetos e 25% concluiu o ensino médio, evi-

denciando uma maior incidência de baixa escolarização, o que ajuda a compreender a dificul-

dade em encontrarem uma posição no mercado de trabalho formal. 
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4.2 A Violência Urbana e sua repercussão no cotidiano das famílias beneficiárias dos 

programas de transferência de renda 

 

 

O fenômeno da violência urbana no cotidiano das famílias que participaram do es-

tudo apresenta contornos de exclusão e sofrimento alterando rotinas e comprometendo a vida 

das famílias que historicamente vivenciam a marginalidade urbana no país.  Na coleta de da-

dos percebeu-se o quanto o medo e a insegurança agregam ao cotidiano pobre dos participan-

tes do estudo um esforço de sobrevivência, inventando estratégias individuais, desesperadas e 

muitas vezes surpreendentes de conviver ou desviar da violência urbana no cotidiano de suas 

vidas. 

 

“[Minha vida] mudou, né! não tenho mais saúde” (P-11). 

“A gente se fecha para si próprio, é muita amargura” (P-01). 

“é sangue mesmo, fim de semana ninguém tem sossego, ninguém 

dorme” (P-03) 

 

Os dados iniciais relacionados à vivência e contato com a violência urbana no co-

tidiano apresentam uma configuração que surpreende: percentualmente 80% dos participantes 

afirmaram que haviam vivenciado episódios de violência urbana em suas vidas ou com seus 

familiares mais próximos e 20% afirmaram que estão expostos diariamente aos reflexos, mas 

não se identificaram como vítimas diretas da violência urbana.  

Neste sentido, tendo em vista os dados colhidos pode-se concluir que relacionado 

à exposição diária a episódios de violência urbana, 100% dos participantes afirmaram que 

vivem esta realidade no cotidiano dos bairros do Paquetá e Vila Nova e 80% sofreram efeti-

vamente com episódios de violência urbana em suas vidas ou com membros de suas famílias. 

Assim, além da pobreza e desassistência do Estado, o fenômeno da violência urbana aparece 

como mais um componente de exclusão social, agravando e potencializando a desigualdade 

social na qual estão inseridos. 

  

“eu e meus filhos acabam sendo expostos” (P-12). 

“e a rua é deles.” (P-03). 

“a gente se sente sem segurança nenhuma.” (P-06). 
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Torna-se relevante refletir que os usuários da assistência social encontram-se 

abandonados pelo Estado no que concerne aos reflexos da violência urbana e como as Politi-

cas Públicas no âmbito da Assistência Social e da Saúde distanciam-se desta realidade, levan-

do seus usuários a lidarem com todas as demandas advindas da violência numa perspectiva 

caracterizada pelo enfrentamento individualizado.  

 

“muda tudo, a exposição à violência” (P05). 

“com medo de tiroteio” (P-03). 

“a gente não tem liberdade, segurança e paz“ (P-10). 

 

Fragilizando as relações e contribuindo para que se sintam vítimas sem esperança 

e futuro. Esse abandono produz massas vulneráveis e desassistidas, possibilitando um maior 

controle pelo Estado a serviço das classes dominantes gestoras do Capitalismo.   

Desta forma, pode-se inferir que há relação direta entre a maior exposição à desi-

gualdade social e a frequência e intensidade das experiências com a violência urbana. Lem-

brando Bauman, (2009), 

 

quem possui recursos econômicos ou tem condições de deslocar-se tenta se defender 

criando verdadeiros enclaves, nos quais a proteção é garantida por empresas 

privadas de segurança, ou transferindo-se para áreas mais tranquilas e nobres. Os 

mais pobres (ou seja, aqueles que são obrigados a permanecer onde estão) são 

forçados, ao contrário, a suportar as consequências mais negativas (BAUMAN, 

2009, p. 09). 

 

Salienta-se que durante as entrevistas o pesquisador percebeu o quanto o tema em 

vários momentos fazia com que a linguagem corporal fosse muitas vezes mais significativa 

daquilo que era narrado, observando-se a ansiedade com o movimento das mãos; as feições de 

expectativa e de dor ao relembrar fatos dolorosos vivenciados; do silêncio que o medo impõe; 

das negativas que a insegurança permite num viés de auto preservação, das lágrimas que ame-

açavam cair e, por vezes, caem. Dados que se registraram no diário de campo como material 

para a pesquisa, mas que também mobilizaram o técnico-pesquisador na direção do acolhi-

mento e suporte ao usuário-entrevistado. 

Confirmando o apontado por Vergara (2012) quanto ao que a técnica de entrevis-

tas aberta possibilita: “obter informações não verbais, ou seja, aquelas expressas pela postura 

corporal, tom e ritmo de voz” (VERGARA 2012, P.03) percebendo através dos “não ditos” o 

quanto a violência urbana impacta suas vidas. 
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Num destes momentos o técnico acolheu a dor, esperando que lágrimas fossem 

vertidas, a emoção e o silêncio tomaram conta do ambiente. Refletimos que sempre poderia 

contar com o apoio e atendimento do CRAS-Centro nestes momentos de sofrimento e desam-

paro. Aos poucos o participante acalmou-se e antes que retomássemos a entrevista sempre 

oferecíamos um copo de água para que pudesse se recompor das emoções extravasadas. 

Em relação à coleta de dados das entrevistas iniciais, procurou-se categorizar as 

variadas formas de manifestação da violência urbana apontadas pelos participantes do estudo. 

A escolha das categorias de análise relacionada às experiências de violência urbana narradas 

está ligada à percepção trazida nas falas pelos participantes quanto aos tipos de violência e ao 

perfil das vítimas. Assim, agrupando os relatos, foi possível, por exemplo, compreender como 

categoria a violência relacionada à exploração e utilização de crianças, adolescentes e jovens 

na prostituição e na pedofilia.  Sendo a categorização realizada, conforme aponta Minayo 

(2012, p.88), “a partir da análise do material de pesquisa“, sem utilizar previamente categorias 

de análise.  

As experiências narradas permitiram que fossem categorizadas da seguinte forma: 

 

• Uso e Tráfico de Drogas (relacionada a todos os reflexos que o consumo e o tráfico de 

drogas geram na vida dos moradores que convivem com esta realidade diariamente); 

• Agressões Físicas/Assaltos/Tentativas de Assassinatos (relacionada a ameaça e atenta-

dos a integridade física); 

• Violência Policial (relacionada ao abuso do poder contra os moradores pelo aparato 

estatal de segurança pública);  

• Prostituição Infanto-Juvenil/Pedofilia (relacionada à exploração e utilização de crian-

ças; adolescentes e jovens na prostituição e na pedofilia); 

• Violência Contra a Mulher (relacionada a percepção da mulher agredida e ameaçada 

pelos companheiros; filhos e vizinhos); 

• Violência contra o Idoso (relacionada ao abandono, agressões e exploração de idosos)
4
.  

 

Pode-se observar no quadro abaixo proporcionalmente os tipos de violência urba-

na mencionados pelos participantes no momento das entrevistas iniciais, possibilitando a per-

cepção da violência urbana quanto ao contato e exposição vivenciada nos bairros abarcados 

pelo estudo. 
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Tabela 1 – Violência Urbana 

 

Categorias de Violência Urbana Citações dos Participantes % 

Uso e Tráfico de Drogas 100% 

Prostituição Infanto-Juvenil/Pedofilia 50% 

Agressões Físicas/Assaltos/Tentativas de 

Assassinatos 

40% 

Violência Policial 30% 

Violência contra a mulher 10% 

Violência e exploração contra o idoso 10% 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Observa-se que o Uso e Tráfico de Drogas foi citado por todos os entrevistados 

como um propulsor da violência urbana. O universo das drogas e todas as suas repercussões 

na vida do entorno comprometem a qualidade de vida e impõe a população que convive diari-

amente com a questão uma ótica pautada na violência permanente e no medo e insegurança 

advindos desta realidade. Parece-nos que aos olhos dos participantes do estudo que a violên-

cia originada do uso e do tráfico de drogas interfere de forma tão profunda e violenta nas suas 

vidas que vivem cercados sem alternativas que possibilitem seu enfrentamento.  

Relatos de disputas, brigas e ameaças entre usuários e traficantes muitas vezes na 

porta de suas casas ou quartos, o medo constante de que nestes momentos um membro de sua 

família e principalmente os filhos sejam alvos ou tenham sua integridade física comprometida 

neste processo, fazem parte do imaginário que alimenta os medos e receios narrados. Confir-

mando aquilo que aponta Souza (2006, p. 33) “há que reconhecer o real do traumático, as fe-

ridas na carne, o pânico do corpo cotidianamente ameaçado, o medo que paralisa”.   

 

“a violência começa onde tem boca, tráfico de drogas” (P-12). 

“[a gente] vai pra rua, mas a gente fica com medo. Não sabe se vai 

voltar” (P-06). 

“o que eu vejo é drogas” (P-11). 

“minhas filhas só ficam dentro de casa porque não pode sair, na porta 

de casa é gente usando drogas, é traficante vindo atrás de usuário que 

deve” (P-07). 
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Neste universo violento o medo como manifestação diária relacionada à violência 

urbana corrói, compromete a qualidade de vida e coloca em cheque sua condição de cidadão, 

evidenciando que na esfera dos direitos no Estado Democrático sua realidade aparece na loca-

lidade relacionada à exposição causada pela violência e relacionada à devastação que o uni-

verso das drogas causa em suas vidas como uma clara violação dos seus direitos fundamentais 

ampliando sua condição de vulnerabilidade. Faz com que a sanidade seja comprometida e 

qualquer ação ou mesmo reação seja realizada a partir da ótica da sobrevivência. Na voz dos 

entrevistados, não importam valores ou crenças, apenas procuram se manter vivos e assegurar 

aqueles que amam. Entre os relatos, alguns recorrem a alternativas radicais, como no caso de 

um participante que preferia que os filhos fossem acolhidos numa instituição para crianças, 

evitando que sofressem com a violência urbana.  Citando Chauí (1987, p.65), é preciso lem-

brar que “o medo não é louco, mas enlouquece o ânimo e extravia a alma”. 

 

“um dia à noite meu coração acelerou, parecendo que ia sair pela 

boca, né! Então aquele negócio na cabeça, assim! Que eu iria 

enlouquece.” (P-11). 

“já pensei em botar meus filhos no abrigo por causa disso” (P-10). 

“quase morri de desgosto que senti de ter um filho drogado” (P-02). 

 

O receio de que seus filhos venham a ser cooptados e utilizados pelo Tráfico de 

Drogas carregam as falas de terror e medo, beirando o enlouquecimento que seria ver um fi-

lho associado à venda e uso de drogas. Esse medo aumenta a partir da constatação de que o 

mundo das drogas está entrelaçado com suas vidas, não conseguindo perceber formas de dei-

xá-lo fora de suas vidas, de suas casas. O desespero se reafirma na certeza do contato ou ex-

posição à violência urbana e a impotência que esta sensação acarreta, gerando reflexos que 

afetam a saúde e a vida. 

 

“tem criança de nove e dez anos sentada na pracinha fumando 

maconha” (P-05). 

“os maiores ficam dando as drogas para os pivetes e os pivetes 

vendem” (P-06). 

“não tem mais liberdade, nossos filhos não podem ficar na pracinha 

brincando porque o tráfico faz eles de escudo” (P-06). 

 

Outro aspecto relevante está relacionado ao advento do Crack no mundo das dro-

gas, sendo uma fala recorrente em todo o processo de coleta de dados, tanto nas entrevistas 
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quanto nas reuniões grupais, que estes usuários nomeados como “Crackeiros” ou” psicos” 

rompem com a lógica histórica da confiança entre os “criminosos” e a população local. As 

narrativas apontam que existia anteriormente um pacto na qual os líderes da criminalidade, 

forma pela qual os participantes se referem, não permitam que a população local fosse moles-

tada ou violentada, recebendo em contrapartida o silêncio e o “cuidado” dos moradores. Estes 

usuários, entretanto, segundo relatos dos participantes do estudo, quando estão sob o efeito 

desta droga não reconhecem ninguém e são capazes de fazer qualquer coisa para conseguir 

acesso ao Crack, não respeitando nenhum morador. Segundo dados de pesquisa realizada pela 

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ encomendada pelo Ministério da Saúde em 2013, 370 

mil pessoas são usuárias de Crack no Brasil, correspondente a 0,8% da população das capitais 

do país e a 35% dos consumidores de drogas ilícitas nessas cidades (Brasil/MS, 2013).  

 

“hoje em dia ninguém respeita mais ninguém, mexe com os moradores” 

 (P-08). 

 “mesmo conhecendo, se não dá, eles atacam mesmo” (P-03). 

“sentam na nossa porta e ali eles usam” (P-07). 

 

A ótica do mercado relacionada ao modo de produção Capitalista permeia toda a 

vida em sociedade e no mundo das drogas não poderia ocorrer de forma diferente. O Advento 

do Crack neste universo impõe outra relação com seus usuários, sendo uma droga devastadora 

das relações sociais e auferindo lucros maiores aos traficantes, comprometendo a realidade da 

população que vive nas áreas pobres das periferias dos centros urbanos. Sua constituição im-

plica num total descontrole de seus usuários, refletindo-se na frágil relação com a população 

local e imprimindo um viés de incremento da vivência da violência entre os moradores, dife-

rindo da realidade anterior, quando eram respeitados e cuidados. 

A Prostituição Infanto-Juvenil/Pedofilia é citada por 50% dos participantes como 

um tipo de violência urbana disseminada nos bairros estudados, surgindo como uma grave 

demanda apontada que atinge de forma violenta e implacável o cotidiano destas famílias.  

Relatos de Pedofilia, exploração e uso de crianças e adolescentes na prostituição 

infanto-juvenil chocam e causam emoção nos momentos das narrativas. O receio de chamar 

as forças de segurança e a certeza de que não irão conseguir prender ou afastar os agressores 

ampliam a sensação de insegurança e remetem ao campo da desesperança e da impotência. 
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“na minha família houve pedofilia, a gente fica com medo de tomar 

aquela atitude certa, a gente toma, ela esta longe e de repente 

acontece alguma coisa com ela (...) vou na delegacia e não vai 

acontecer nada.” (P-10). 

 

Já nos casos de prostituição infantil, a pobreza e o uso de drogas surgem como 

motivadores e a sensação de impotência novamente se manifesta. A pobreza na qual estão 

inseridos possibilita que este problema se manifeste de forma mais violenta na medida em que, 

muitas vezes, o fator econômico é o disparador do processo, refletindo a condição de misera-

bilidade na qual estão inseridos. O Estado não consegue dar continência e enfrentar este pro-

blema na esfera da inclusão social produtiva, comprometendo o combate a esta grave violação. 

As Politicas Públicas são o Estado em ação, tendo sua atuação muitas vezes caracterizada e 

pautada pelos interesses do Poder Econômico e do Capital, não sendo urgente e necessário o 

enfrentamento desta grave problemática, deixando-os expostos e vulneráveis.  

 

“crianças de doze ou treze anos se trocando por uma pedra” (P-05). 

“quatorze, quinze anos se prostituindo com pessoas mais velhas“ (P-

09). 

 

As narrativas e histórias ao longo do desenvolvimento do grupo e das entrevistas 

apontam para uma constância na prática criminosa da prostituição infanto-juvenil que envolve 

os traficantes locais; policiais; advogados e senhores que param de carro. Curiosa e assustado-

ramente, foram mencionadas como áreas de maior incidência a Rua Campos Sales popular-

mente chamada de “canal do mercado”, em frente ao posto da Guarda Municipal e a Praça 

José Bonifácio, em frente ao Fórum Criminal de Santos no período noturno.   

 

“doze anos se prostituindo na frente do fórum, ainda param aqueles 

senhores de idade, polícia; advogados que usam estas meninas” (P-

09). 

“eu acharia que sendo em frente assim ao fórum, eles tinham que 

tentar, tinham que fazer alguma coisa por essas crianças” (P-09). 

 

Observa-se através do relato acima que a questão da prostituição infanto-juvenil 

ocorre à noite em áreas que deveriam, pela percepção da população, ser local nos quais os 

equipamentos estatais responsáveis pela defesa dos direitos sociais – representados pela 

presença do Poder Judiciário, como o Fórum Civil e Criminal de Santos, e do Poder 
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Executivo Municipal, como o Posto da Guarda Municipal – deveriam evitar esta prática, bem 

como proteger e tutelar estas crianças, jovens e adolescentes que são explorados sexualmente.  

O decorrer dos relatos demonstra o quanto a presença do Estado nesta localidade está mais 

relacionada à punição e ao abuso do poder do que efetivamente à proteção pela prevenção da 

violência e da exclusão social.  

Na fala abaixo observa-se um clamor desesperado de emoção e dor, realizado 

numa das entrevistas de um participante que sofre com a presença de sua sobrinha se 

prostituindo durante as noites na Praça do Fórum Civil e Criminal de Santos. 

 

“Eu peço àqueles que podem fazer alguma coisa, não deixem elas 

destruírem a vida delas assim” (P-09). 

 

A percepção da população quanto ao papel que cabe ao Estado parece muito clara 

na medida em que aponta para a proteção e intervenção relacionada a demandas que 

extrapolam a condição de ação individual e indicam que o Estado precisa se colocar na 

relação com a população vulnerável num viés de garantidor de direitos, sobretudo com uma 

presença real e eficaz em suas vidas. 

Entretanto, a dificuldade de reconhecer no Estado a capacidade e a vontade 

política de atuar na proteção e na defesa dos direitos sociais das populações mais vulneráveis 

leva à intensificação da sensação de solidão e impotência frente à prostituição infanto-juvenil. 

A violência policial foi mencionada nas entrevistas por 40.0% dos participantes 

sendo tema em duas das reuniões de grupo como um agravante ao cotidiano da violência nos 

bairros do Paquetá e Vila Nova. Fato importante de ser mencionado está relacionado à sensa-

ção de insegurança que os agentes das forças policiais causam aos moradores. Referem que 

deveriam ser protegidos conforme o estabelecido pelo Estado de Direito e acabam sendo ex-

postos de forma mais ampla à violência e suas graves consequências a partir da presença da 

polícia. Fica evidenciado que para esta população a violência policial é identificada como 

violência urbana, sendo uma forma de manifestação que compromete e revolta. O poder que 

os agentes das forças policiais estatais utilizam na relação com os moradores das áreas vulne-

ráveis e pobres objetos do estudo remete ao abuso e a violação de direitos fundamentais que 

perpassam a questão da desigualdade social numa perspectiva de classe, confirmando o infe-

rido por Pinheiro et al (2000, p. 34) ao afirmarem que “o comportamento violento e ilegítimo 
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dos agentes estatais é tão difundido que pode ser considerado uma prática comum do modo de 

trabalho de muitas organizações responsáveis pelo cumprimento da lei”.   

 

“as policias são pior do que os bandidos; eles forjam, eles batem” (P-

08). 

 “eu sendo mulher eles queriam me revistar, falei que queria uma 

policial feminina, eles mandaram eu calar a boca senão iriam me 

jogar dentro do cana, disseram: eu sou policial então eu posso , eu tô 

no poder” (P-12). 

“eu sou mais viver com os bandidos” (P-04). 

 

O aparato de segurança pública, sendo um braço do Estado que atua como regula-

dor das relações sociais e detentor do ‘Monopólio Estatal da Violência’ (Adorno, 2002) torna-

se um agente violador de direitos, demonstrando que o abuso do poder e a submissão da po-

pulação pobre perante a polícia evidenciam a supressão de direitos e a exclusão socioeconô-

mica. Este cenário desperta a reflexão quanto ao seu verdadeiro papel, evidenciando que suas 

ações se manifestam procurando impor a população um clima de terror e de violação perma-

nente de direitos.  

Em menor frequência, foram citadas a violência contra a mulher e a violência e 

exploração contra o idoso, demonstrando que a violência doméstica foi identificada por 

alguns participantes como uma forma de violência que deveria ser compartilhada. 

 Especificamente relacionada às mulheres, o viés de gênero deve ser considerado, 

refletindo uma perspectiva de construções culturais que apontam que a mulher tem a 

obrigação de suportar, tanto pelos filhos quanto pelo projeto social de família, as violências de 

seus companheiros. Neste sentido, pode-se inferir que a porcentagem de citações de violência 

contra a mulher seria maior, caso as experiências de submissão física e emocional das 

mulheres fosse identificado pelos demais participantes como violência. Em relação à 

violência e exploração do idoso no território, observa-se que a desvalorização da terceira 

idade está relacionada à perspectiva estrutural de abandono daqueles que foram explorados 

pelo Capital e não têm mais valor para o sistema, sendo abandonados sem renda e sem saúde 

e ainda expostos à violência urbana de forma mais grave e cruel. Não encontrando forças para 

se defenderem e resistirem aos abusos e violações de direito, acabam por serem relegados à 

própria sorte, dependendo do auxílio de vizinhos e do apoio da assistência social, quando 

conseguem acessar os serviços. As Políticas Públicas voltadas para os idosos e todo o 

arcabouço da legislação que foi implantada em nosso país nos últimos anos com o intuito de 
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proteger e garantir direitos aos cidadãos da terceira idade não foram suficientes para alterar a 

dura realidade nos bairros vulneráveis dos centros urbanos, necessitando que sejam 

repensadas ações numa perspectiva de pautar nas discussões relacionadas à promoção da 

terceira idade a violência urbana como um fator de vulnerabilização e de precarização. 

 

 

4.3 Mudanças que a violência urbana gera no cotidiano e as estratégias de 

enfrentamento gestadas a partir de seus reflexos 

 

 

Os reflexos e consequências que a violência urbana gera na vida da população 

residente em áreas urbanas pobres comprometem e altera o cotidiano das famílias, as rotinas 

precisam ser repensadas e o medo e a insegurança estão presentes em todos os momentos do 

dia e da noite. Na coleta de dados a partir da percepção explicitada nas entrevistas iniciais 

observou-se que a totalidade dos participantes afirmou que suas rotinas são alteradas por 

conta da violência urbana, evidenciando o quanto o contato compromete de forma 

contundente e permanente o cotidiano das famílias em vulnerabilidade social.  

 

 “ de noite ninguém sai.” ( P-03).  

“ a gente fica mais insegura” (P-08). 

“a gente não tem mais liberdade, segurança e paz” (P-10).  

 

Lembrando aquilo que foi afirmado por Antoniazzi et al (1998, p. 278) acerca das 

mudanças e das estratégias de enfrentamento, estas se constituem em “uma resposta à uma 

ação intencional, física ou mental, iniciada em resposta a um estressor percebido, dirigida 

para circunstâncias externas ou estados internos". 

Todos os participantes referem terem guardado resquícios da situação de violência 

vivida. Alguns comentam o impacto feito em sua saúde mental.  

 

“fui assaltada no túnel, vem coisas na minha cabeça.” (P-11). 

“mudou, né! não tenho mais saúde” (P-11) 

“eu cheguei dia de dar vontade de tirar a própria vida” (P-01). 

 

Os dados apontam que 30% dos participantes do estudo foram atendidos e 
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acompanhados pelo Serviço de Saúde Mental do município de Santos/SP devido aos traumas 

causados em decorrência da violência urbana.  

 

“eu faço tratamento no NAPS por conta da violência” (P-09). 

 

Outro aspecto citado relacionado às mudanças que a violência imprime na vida 

cotidiana da família foi o fato de que 20% dos participantes apontaram que perderam o 

emprego após serem vitimas da violência, comprometendo de forma impactante suas vidas. 

Um dos participantes relatou que ao ser vítima de tentativa de assalto não conseguia mais sair 

para trabalhar e por este motivo foi despejado, sendo atendido nos serviços de acolhimento 

institucional para população em situação de rua situado na Proteção Especial de Alta 

Complexidade do SUAS.  

 

“muda a rotina, eu vinha trabalhando e parei meus bicos” (P-04). 

 

Tendo em vista as inevitáveis mudanças que a violência urbana impõe na vida 

desta população, observou-se que os participantes acabam, de forma criativa e resiliente, 

dando prosseguimento às suas vidas desviando e encontrando alternativas que possibilitem o 

convívio com a violência cotidiana. Relevante refletir que a violência urbana imprime no 

conjunto da população brasileira mudança. Os mais pobres e desassistidos sentem seus 

reflexos de forma mais contundente e violenta na medida em que não possuem recursos 

financeiros para se protegeram com empresas de segurança ou mesmo mudarem para locais 

mais seguros nas cidades. A exclusão urbana relacionada à questão da moradia se manifesta 

numa perspectiva perversa para os moradores de cortiços e das favelas, pois necessitam 

conviver com a violência e alterar suas rotinas em ambientes insalubres e precários. O Estado 

e sua Politica Habitacional apresentam contornos de falência. A ineficácia de suas ações e a 

ausência de planejamento urbano produz projetos ainda mais excludentes, prevendo 

Conjuntos Habitacionais distantes dos centros urbanos das cidades.  

Foi possível identificar, a partir dos relatos das entrevistas iniciais, que os 

participantes procuram diariamente elaborar estratégias de enfrentamento que, segundo 

Antoniazzi e colaboradores (1998, p. 274), "é concebido como o conjunto das estratégias 

utilizadas pelas pessoas para adaptarem-se a circunstâncias adversas”. A invenção dessas 

estratégias visa encontrar meios para lidar melhor com a violência, caracterizadas 
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inicialmente numa perspectiva individual. 

Desta forma procurou-se categorizar as estratégias de enfrentamento apontadas 

pelos participantes do estudo a partir das entrevistas iniciais, tendo em vista o agrupamento de 

citações numa perspectiva temática que indica o núcleo de sentido das estratégias de 

enfrentamento (BARDIN, 1979, apud MINAYO et al 05, 2012). 

 

Tabela 2 – Estratégias de enfrentamento 

 

Categorias Estratégias Agrupadas % Citações 

 

Restrição da Convi-

vência comunitária e 

Encarceramento Re-

sidencial 

 

Limitar o uso de praças e espaços públicos de 

lazer 

Evitar lugares escuros e desertos 

Utilizar espaços públicos apenas quando as for-

ças e aparato estatal estiverem presentes. 

Assistir DVDs em casa com os filhos 

Não deixar os filhos brincarem na rua ou nas 

praças 

Viver trancado nos quartos 

100 

 

Lei do Silêncio 

Caracterizado pela postura de submissão e de 

silêncio quanto à percepção dos reflexos que a 

violência urbana gera. 

100 

 

 

 

 

 

Desespero 

Solicitar que a policia simulasse um flagrante 

com a filha para que fosse presa e ficasse longe 

das drogas 

Pensar na possibilidade de solicitar o acolhimen-

to institucional dos filhos aos órgãos competen-

tes. 

Simular que não acreditou no relato da filha so-

bre assédio pedófilo feito por um vizinho, para 

que o agressor tivesse a certeza que a genitora 

não acionaria a policia, garantindo a segurança 

da filha pelas ruas do bairro. 

Estabelecer laços de amizade com a criminalida-

de local. 

 

40 

 

 

Apoio Familiar 

Contar com o apoio da família nuclear e extensi-

va 

Manter permanentemente processo dialógico 

com os filhos e netos para que não venham a se 

associar com o tráfico de drogas 

Viver em função dos filhos e netos. 

 

40 
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Inclusão em Ativida-

des Comunitárias 

Incluir os filhos em atividades no contra turno da 

escola (Escola Total, Programa de Secretária de 

Educação do município de Santos/SP que visa 

garantir atividades para os alunos no período 

oposto da escolarização formal; Organizações 

Não-Governamentais - ONGs que atuam na loca-

lidade). 

Participar em oficinas mantidas por ONGs de 

Crochê e Tricô. 

 

30 

 

Fé e Religiosidade 

Frequentar grupos religiosos e suporte da Fé 

Levar os filhos aos finais de semana em ativida-

des religiosas como estratégia de limitar a convi-

vência comunitária na vizinhança. 

30 

 

Saúde Mental 

Atendimento e acompanhamento nos Serviços de 

Saúde Mental do município de Santos/SP 

 

30 

 

Busca de Informação 

Coletar informações sobre violência na mídia e 

em estudos. 

 

10 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Relacionado aos dados colhidos através das entrevistas iniciais quanto às 

estratégias de enfrentamento utilizadas pelos participantes do estudo a restrição da 

convivência comunitária/encarceramento residencial aparece em todas as narrativas como 

uma estratégia que possibilita a proteção e garantia de vida na localidade. 

Observa-se que a percepção quanto à exposição cotidiana nas ruas os obriga a 

limitarem trajetos e horários, a permanecerem “trancados” em casa, que na maioria das vezes 

se restringe a um cômodo por família, como edículas e cortiços. Neste sentido, a questão da 

moradia é marcada pela ausência de Políticas Públicas Habitacionais e de Políticas de 

Segurança Pública direcionadas para esta população, denotando o total quadro de abandono e 

vulnerabilidade na qual estão inseridos. Os interesses, econômicos das classes dominantes 

impõem que sejam alocados recursos financeiros nos orçamentos públicos nas três esferas 

governamentais para que seja efetivada uma Politica Habitacional que apoia a classe média do 

país, deixando desprotegida a população que sofre diariamente nas áreas marginalizadas 

urbanas. Os espaços urbanos que deveriam servir como locais de convivência comunitária são 

identificados pela população como espaços de insegurança. No imaginário individual e 

coletivo da comunidade ameaçada, a possibilidade de sofrerem ou terem seus entes familiares 

sendo vítimas de violência agrega ao cotidiano o componente do medo. O lazer e a 
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convivência comunitária inexistem, uma vez que estar na rua do lado de fora de casa é estar 

exposto à violência. O risco de agressões, assaltos, mortes e furtos são tão presentes que 

acabam sendo incorporados ao cotidiano enquanto fato consumado, protagonizados tanto 

pelos agentes de tráfico de drogas quanto pelas forças policiais. A problemática do tráfico 

potencializa toda esta violência e os espaços de moradia que se caracterizam por quartos 

pequenos, úmidos e sem ventilação e iluminação são o único refúgio que encontram nesta 

zona de guerra silenciosa de nossa cidade. Assim, famílias inteiras vivem presas e reclusas em 

pequenos cômodos.  

 

“viver na prisão sem ir para a cadeia, enjaulado em casa” (P –10). 

“fica trancado em casa” (P-05). 

“o bairro do mercado esta uma podridão só, abandonado, ficando 

trancado em casa” (P-06). 

 

É importante dar destaque ao fato de que, embora citem a segurança pública pre-

sente nas ruas como um critério para se sentirem seguros ao sair de casa e escolherem onde 

vão, identificam que esta mesma segurança pública não pode ser acionada em casos de vio-

lência por seus agentes serem cúmplices ou por serem eles mesmos os autores das violências. 

Essa compreensão da perversidade da presença do Estado surge nos relatos, justificada pelo 

fato de a população entrevistada parecer não identificar no Estado um ator de garantia, prote-

ção e defesa de seus direitos.  

Desta forma, entre as estratégias de enfrentamento citadas, a Lei do Silêncio foi 

também mencionada por todos os participantes como uma forma de garantir a segurança. A 

conduta caracterizada pelo silêncio perante a violência denota que o nível de exposição é tão 

alto e intenso que o medo se impõe naquilo que é o mais importante enquanto direito funda-

mental do ser humano, a liberdade de expressão e de opinião.  

 

“fingir que não vê” (P-01). 

“não pode nem olhar para o lado” (P-03). 

“cego, surdo e mudo, macaquinho” (P-03). 

 

O silêncio se impõe como uma estratégia na medida em que aumenta a sensação 

de segurança tendo em vista toda a violência e sua repercussão relacionada ao tráfico de dro-

gas, entre outras violações. O Estado nestas áreas também silencia quando não está presente 
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na vida desta população ou está presente de forma perversa, quando torna-se mais um agente 

violador.  

Seria importante refletir sobre estratégias de enfrentamento categorizadas como 

“desespero” por serem tão inusitadas que evidenciam o terror que esta população está exposta. 

Nas entrevistas, estratégias graves surgiram do ponto de vista da violação de direitos do cida-

dão, como o relato de uma mãe que sofre no seu local de moradia com a filha sendo vitima de 

pedofilia por parte dos traficantes que residem no mesmo cortiço. A narrativa impressiona 

pela riqueza de detalhes quando afirma que houve dois episódios anteriores na família; na 

semana da entrevista houve uma terceira tentativa frustrada com sua filha mais nova. Esta 

moradora, com o intuito de preservar a integridade física de sua filha e não confrontar os tra-

ficantes simula que bate de forma violenta em sua filha, gritando que não acreditava nela para 

que os traficantes acreditassem e desta forma não pensariam em assassiná-la. 

  

“a gente fica com medo de tomar aquela atitude certa, se for chamar 

a policia é perigoso da gente morrer” (P-10). 

 

Desta forma sente-se mais segura porque acredita que, quando sua filha estiver 

voltando da escola ou no trajeto para a casa, não sofrerá nenhuma represália. Outro relato que 

chamou muita atenção foi o caso de uma mãe que, desesperada, pediu à polícia para que sua 

filha usuária de drogas fosse “forjada”, ou seja, que fosse presa sem estar com posse de dro-

gas, como traficante para que ficasse presa e longe das drogas mais fortes como o Crack. Se-

gundo o relato, no sistema prisional paulista o Primeiro Comando da Capital – PCC (organi-

zação criminosa que opera atualmente no país), não permite que o Crack seja vendido e utili-

zado nas prisões.  

 

“porque na cadeia não tem droga, o PCC cortou“ (P-01). 

“não deixa entrar Crack, pelo menos desintoxica” (P-01). 

 

Neste sentido, percebe-se que o “Poder Paralelo” assume um papel que deveria ser 

do Estado em nosso país, ao mesmo tempo em que se constata a ausência de legitimidade pela 

população junto ao aparato estatal de segurança pública. Na relação com a população, o Esta-

do aparece deslocado de sua função, quando uma organização criminosa consegue impedir 

que uma droga tão disseminada na sociedade como o Crack seja impedida de ser comerciali-

zada no Sistema Carcerário, enquanto o aparato estatal de segurança não obtém resultados no 
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combate à venda desta droga. Desta forma, evidencia-se que a população identifica no tráfico, 

ou “Poder Paralelo”, uma legitimidade perigosa para a manutenção da democracia, ao mesmo 

tempo em que os governos não conseguem assumir este papel.  

Ainda relacionada às estratégias caracterizadas pelo desespero, se apresenta a ini-

ciativa de estabelecer laços de amizade com os traficantes locais num viés que aponta para a 

necessidade de sentir-se segura na medida em que possui algum contato e suposta amizade.   

 

“cumprimentar quando eles falam, ser amigo deles...” (P-03) 

 

Observaram-se também como estratégias utilizadas por 40%dos participantes o 

apoio familiar. Já, a fé, a religiosidade e a inclusão em atividades comunitárias foram citadas 

por 30% dos entrevistados.  

Seria importante ressaltar o uso de serviços de Saúde Mental enquanto estratégia 

de enfrentamento por alguns participantes, que fazem acompanhamento e tratamento em 

equipamentos de Saúde Mental do município de Santos/SP denotando o quanto a violência 

fragiliza a saúde e impõe perda na qualidade de vida. Neste sentido o modelo de atendimento 

medicalocêntrico ofertado pela Saúde Mental no município através dos NAPS (Núcleo de 

Apoio Psicossocial da Secretária de Saúde-Santos /SP) foi questionado em relação à sua efi-

cácia, no que se refere aos reflexos que a violência urbana ocasiona em suas vidas. 

 

“o psiquiatra pergunta se o remédio está fazendo efeito e eu falo que 

não, ele continua com o remédio...” (P-11). 

“eu não estou vendo efeito, penso em deixar de tomar e confiar em 

Deus” (P-11). 

  

Mais uma vez é preciso refletir sobre a presença do Estado na vida desta popula-

ção. Se por um lado a relação inicial com o CRAS aponta para a compreensão de que o tema 

violência não diz respeito a esse serviço, e a relação com a polícia indica não haver laço pro-

tetivo, por outro lado há certa legitimação dos serviços de saúde Mental como parte da rede 

pública de cuidado (embora seus métodos sejam questionados). Os reflexos que a violência 

urbana acarreta aos serviços de saúde e seu impacto na Politica Nacional de Saúde apontam 

para a fragilidade no atendimento e denotam que não existe por parte dos gestores uma preo-

cupação para incorporar ao cotidiano desta politica ações relacionadas à promoção da saúde. 

O fato de o setor saúde aparecer nos relatos apenas na referência a serviços de saúde mental e 
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entendido como atendimento pós-evento traumático demonstra que, assim como percebido no 

que se refere ao CRAS, também os serviços de saúde não são identificados como possíveis 

atores na rede de acolhimento e fortalecimento comunitário, no enfrentamento e prevenção às 

experiências de violência urbana.  

Um participante falou do uso da informação como estratégia de enfrentamento, 

considerando-o uma forma inteligente e criativa de desviar da violência urbana. Seria necessá-

rio expor que este participante demonstrou ao longo da entrevista muita dificuldade para ex-

pressar suas opiniões relacionadas à violência urbana, evidenciando a exposição ao medo e à 

insegurança, mas ao perceber que poderia utilizar todas as informações disponíveis para sua 

defesa e manutenção de sua segurança, demonstra que mesmo nas adversidades pode se criar 

formas que possibilitem a coleta de informações que auxiliam a conviver com os reflexos que 

a violência urbana gera em sua vida. Numa realidade contemporânea na qual as pessoas estão 

conectadas e as informações transitam de forma rápida e ilimitada através dos meios de co-

municação e das redes sociais, a obtenção de informações que possibilitem enfrentar as reper-

cussões da violência no cotidiano parece ser relevante e oportuna. Iniciativas pouco eficazes 

por parte do Estado como o Disque Denúncia, e a camuflagem de dados da Segurança Pública 

devido a interesses eleitorais, comprometem esta importante iniciativa estabelecida por este 

participante. 

 

“é interessante à gente saber determinado lugar perigoso para a 

gente passar” (P-04). 

“eu sempre acompanho o Jornal Expresso Popular, compro e leio as 

notícias a noite” (P-04).  

 

Cabe destacar que, conforme já havia sido constatado pelo pesquisador a partir de 

sua experiência como técnico, o CRAS não foi mencionado como possível equipamento de 

suporte para as situações de violência. Além disso, embora seja do conhecimento do pesqui-

sador que algumas das famílias acompanhadas pelo CRAS são ou já foram também acompa-

nhadas pelo CREAS, especificamente em casos de violência à criança, ao adolescente, à mu-

lher e ao idoso, este equipamento também não foi citado entre as estratégia utilizadas como 

enfrentamento aos efeitos da violência. 
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4.4 Análise dos Encontros Grupais : A questão da violência urbana e as estratégias de 

enfrentamento 

 

 

       O grupo como dispositivo de intervenção foi analisado quanto às suas poten-

cialidades e limitações a partir dos dados colhidos através da observação participante no mo-

mento do desenvolvimento dos encontros grupais e, posteriormente, a partir das informações 

colhidas no segundo bloco de entrevistas abertas com os participantes.  

Os encontros grupais seguiram uma lógica metodológica básica similar aos grupos 

de acompanhamento do Programa Renda Cidadã, com a qual os participantes já estavam fa-

miliarizados.  Iniciava-se com a introdução ou abertura temática (no primeiro encontro esse 

momento serviu para serem estabelecidos acordos acerca do funcionamento dos encontros 

com todos os participantes). No segundo momento eram utilizadas perguntas geradoras de 

reflexão que possibilitavam o desencadeamento das discussões relacionadas às narrativas de 

experiências vivenciadas no cotidiano. Ao final, sempre se realizava o fechamento das princi-

pais ideias e temas que foram debatidos, sendo feito o convite para o próximo encontro. 

Sobre a frequência nas reuniões deve-se salientar que assim como nas reuniões do 

Programa Renda Cidadã, ocorriam ausências eventuais ligadas na maioria das vezes a pro-

blemas com os filhos ou por motivos de trabalho, quando coincide a possibilidade de terem 

contratos de trabalho temporário no dia da reunião; na pesquisa se deu de forma parecida. No 

primeiro encontro cinco participantes estiveram presentes; posteriormente as demais reuniões 

contaram com a presença de 09 a 12 participantes.  

Ao todo foram realizados seis encontros. Onze participantes do estudo estiveram 

presentes entre quatro a seis reuniões e um esteve presente em apenas um encontro grupal. 

Quando questionado ao grupo sobre o motivo da baixa frequência na primeira reunião, foi 

relatado que naquele dia havia chovido muito, impossibilitando que saíssem de suas casas; 

outros participantes apontarem a necessidade de consultas médicas com os filhos e de oportu-

nidade de trabalho informal temporário. 

A presente análise apresenta um breve detalhamento de cada um dos encontros, 

com ênfase em pontos que possibilitem a compreensão do grupo enquanto dispositivo meto-

dológico. Para tal detalhamento, utilizou-se o áudio das reuniões bem como o diário de campo. 

A cada encontro, algumas reflexões foram levantadas ao longo da análise. Em seguida, o dis-
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positivo grupal e a questão da violência foram discutidos a partir dos resultados do segundo 

bloco de entrevistas, em conjunto com os demais dados colhidos, enfocando potencialidades e 

limites do grupo como dispositivo de intervenção em torno da temática da violência urbana e 

das estratégias de enfrentamento.    

No primeiro encontro foi proposta aos participantes a reflexão quanto ao cotidiano 

da violência no bairro e espontaneamente surgiram os seguintes temas (já categorizados a 

partir das entrevistas) relacionados à violência urbana: uso e tráfico de drogas e a violência 

policial e quanto às estratégias de enfrentamento surgiu a lei do silêncio. 

 No desenvolvimento deste primeiro encontro foi relatado e lembrado por todos 

sobre um episódio de linchamento ocorrido no bairro meses antes com um usuário de drogas 

acusado de estrupo de uma criança, mas que na verdade, segundo os participantes, o real mo-

tivo seriam os problemas causados no bairro quando estava sob o efeito do Crack. Os relatos 

são de medo e dor porque não podiam intervir sem que sofressem ameaças, com a possibili-

dade de serem linchados também.  

 

“se falasse alguma coisa era ameaçado de ser jogado junto no 

linchamento” (P-07). 

 

Outro fato que chama a atenção pela complexidade do ato que foi mencionado por 

todos os participantes foi a presença da polícia militar no momento do linchamento sem a 

esperada intervenção no âmbito de suas atribuições institucionais relacionadas ao papel que o 

Estado exerce perante o conjunto da sociedade. Ao final, os detalhes impressionam porque se 

realizou festa paga pelos traficantes da área para comemorar sua morte. A lembrança narrada 

do corpo estendido na rua, aliado ao fato de saberem que o rapaz não era culpado e não pode-

rem fazer nada para se contrapor a esta barbárie provocaram indignação e o mesmo tempo 

resignação.   

 

“tem polícia que não serve nem para trabalhar como polícia” (P-12) 

 “eles são folgados” (P-02)  

 

A percepção quanto à ausência do Estado em suas vidas impossibilitou que 

pudessem evitar uma injustiça que remonta a fatos narrados característicos de coletividades 

onde a centralidade do poder inexiste. O Estado não consegue estar na vida das camadas 
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pobres dos centros urbanos, nem pela via de seus próprios agentes (como a polícia, no caso 

narrado) perdendo legitimidade e entrando em colisão com os interesses de grupos marginais 

que pretendem assumir de forma completa o comando destas áreas (BAUMAN 2012). 

Para a população que presenciou esta história e para aqueles que no grupo 

apropriaram-se das reflexões, mas não a vivenciaram, o Estado não aparece como um 

elemento de amparo e respaldo às suas demandas. No imaginário coletivo dos participantes do 

estudo a certeza da impunidade dita as regras de convivência e remete à desesperança e à 

descrença nos governos. 

 Neste primeiro encontro foi possível perceber que existia por parte da população 

participante do estudo, demanda reprimida de espaço para a partilha de situações e fatos 

relacionados a experiências vivenciadas de violência urbana, que eclodiram de forma 

substancial, evidenciando que o grupo consegue ser um instrumento que agrega e abre a 

possibilidade de partilha de experiências e de ser um espaço de escuta. 

Uma necessária reflexão a ser feita em relação aos encontros grupais foi o 

estabelecimento na primeira reunião (e manutenção nas demais) de um acordo entre todos os 

participantes quanto ao sigilo de todas as informações e discussões surgidas no 

desenvolvimento do processo grupal. Tal medida foi gestada numa perspectiva de procurar 

garantir entre os participantes um caráter de confiança mutua, relacionado ao que estava 

sendo discutido e refletido no grupo, sendo proposto e aceito por todos os participantes e 

nomeado como Circulo de Confiança, sempre relembrado no inicio de todas as reuniões ou 

quando qualquer um dos membros do grupo chegava atrasado para participar.  

Na continuidade das reuniões, observou-se que o Círculo de Confiança tornou-se 

um fator de identidade e de vínculo entre os participantes e possibilitou que as discussões 

fluíssem de maneira mais livre. O processo grupal apresenta características que favorecem o 

estabelecimento de processos de identificação pautados na confiança e na sensação de 

segurança, fazendo um contra ponto ao vínculo pré-existente adquirido na dor, no medo e na 

insegurança. 

No segundo encontro deu-se continuidade às reflexões sobre a violência urbana na 

localidade, agregando às discussões, fatos vivenciados pelos participantes e familiares. 

Relatos de violência policial foram trazidos ao grupo, bem como da exposição ao medo e à 

insegurança quanto aos usuários de Crack e à Prostituição Infanto-Juvenil/Pedofilia, temas 

que já haviam surgido nas entrevistas individuais. 
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“um dia desses a polícia estava espancando um rapaz na rua e uma 

pessoa tirou uma foto da viatura e quando foi mostrar ao delegado ele 

apagou e ameaçou a pessoa que havia tirado a foto” (P-06). 

 “o menino pediu para que não batessem nele, ele disse que poderia 

bater nele porque era da policia” (P-02).    

 

Quanto à questão da insegurança que os usuários de Crack trazem à comunidade, 

a percepção dos participantes esta relacionada à idade que os lideres têm. Onde existem 

marginais, conforme verbalizado pelos participantes, mais velhos ou como foi mencionado 

por um participante “miliano”, ainda existe o respeito com a população local. Porém onde 

existe a predominância de lideres mais jovens citados como “molecada”, o terror e a 

insegurança é recorrente. Claramente existem na comunidade local realidades diferentes; no 

processo grupal esta alternância de realidades torna-se um fator importante na medida em que 

permite aos participantes ampliarem a percepção que têm sobre a realidade e perceber que 

podem existir outras formas de vivenciar o mesmo problema, influindo dialeticamente uns aos 

outros. Segundo Ávilla (2010, p 05) "o grupo é formado por indivíduos e suas relações, e 

entre cada indivíduo e os demais, assim como entre cada indivíduo e o conjunto dos demais", 

possibilitando um processo dialético que culmina na percepção das diferentes realidades e a 

consequente reflexão quanto às mudanças que podem ser alcançadas. 

Entre as estratégias de enfrentamento discutidas neste encontro foram citadas a 

Restrição de Convivência Comunitária e o Encarceramento Residencial, apontando para as 

mudanças que a violência imprime na vida de todos e como impacta na qualidade de vida na 

localidade.  Os diferentes relatos de estratégias bastante semelhantes provocou no grupo uma 

identificação, quebrando a sensação inicial de solidão diante da violência. 

Um importante fato ocorreu ao final deste encontro quando um dos participantes 

que nas entrevistas iniciais apontava que não saía de casa após ás 19h00 contou ao grupo 

espontaneamente que naquela semana havia tomado coragem e passado uma parte da noite na 

Praça do Fórum Criminal de do município de Santos/SP com o intuito de observar como a 

prostituição acontecia, fato este narrado anteriormente, para acessar formas de convencer sua 

afilhada menor de idade a não fazer mais programas. Quando questionado pelo pesquisador 

quanto ao medo anterior de ficar a noite fora de casa e porque tomou esta atitude, informa que 

encontrou coragem a partir da primeira reunião deste grupo, denotando que o sentido de grupo 

começa a se estabelecer e que um dos seus reflexos está na conduta caracterizada pelo 
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empoderamento. 

Cabe salientar que o grupo permite a construção de identidade e possibilita que as 

reflexões e saberes sejam partilhados no desenvolvimento do processo grupal, mas a presença 

do Estado e de suas ações torna-se crucial para enfrentar a questão da Prostituição Infanto-

Juvenil e Pedofilia. O grupo desperta a mudança de atitudes e pode ser um instrumento 

relevante no enfrentamento deste grave fenômeno, contribuindo para que as Politicas Públicas 

que atuam diretamente no cotidiano da população como a Assistência Social, Saúde e a 

Educação, possam articular esforços e estabelecer diretrizes que permitam o enfrentamento da 

violência de forma articulada e integrada.  

No terceiro encontro, espontaneamente foi relatado pelo mesmo participante, que 

havia tentado convencer a afilhada a deixar de fazer programas e se internar para tratamento 

relacionado às drogas sendo agredido pela mesma.  

 

“eu vivi isso na pela nesta madrugada e assim como eu, qualquer um 

poderia ter passado também” (P-09). 

 

Parece que identificou o grupo como um espaço de partilha de experiências, 

evidenciando que o grupo pode ser um espaço legítimo e seguro para a discussão do 

fenômeno da violência urbana vivenciada, bem como um local onde os participantes podem 

ser ouvidos e sentirem-se acolhidos em momentos de sofrimento.  Pode-se refletir que o 

grupo numa perspectiva de espaço que privilegia a partilha e acolhida da dor e sofrimento faz 

um recorte na direção da promoção em saúde, sendo que a violência urbana torna-se um fator 

de comprometimento da saúde. No estudo 30% dos participantes mencionaram que acessaram 

os Serviços de Saúde Mental disponíveis no município após vivenciarem episódios de 

violência urbana. Desta forma pode-se inferir que o grupo conforme aponta Souza e 

colaboradores (2005, p.148) é um “instrumento fundamental no atendimento das 

complexidades da promoção e da educação em saúde”. 

No que se refere às Politicas Públicas, o grupo consegue ser um dispositivo 

metodológico interessante e oportuno na discussão e reflexão quanto aos direitos e na inclusão 

de pautas que contribuem para o processo de assistência social, educação e saúde, 

repercutindo na condição de bem estar e cidadania.  

Posteriormente se discutiu com os participantes, tendo em vista a violência urbana 

vivenciada e experimentada, quais estratégias de enfrentamento utilizavam para lidar com os 
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reflexos que causavam em suas vidas.  

Foram mencionadas pelos participantes as seguintes categorias relacionadas às 

estratégias de enfrentamento: Restrição da Convivência Comunitária e Encarceramento 

Residencial; Fé e Religiosidade; Lei do Silêncio e Busca de Informações. Necessário apontar 

que nas discussões quanto às estratégias utilizadas surgiram dois novos relatos que na coleta 

de dados iniciais não haviam aparecido. 

Não permitir a visita de vizinhos para que não fosse roubada como ocorrido 

anteriormente com uma das participantes; Utilização de piscina no quintal de casa para os 

filhos ficarem fora das ruas. Pode-se categorizar estas iniciativas como de Restrição de 

Convivência Comunitária e Encarceramento Residencial. 

Levar os filhos à Praia aos finais de semana e ao Shopping como uma estratégia 

de retira-los da realidade violenta em que vivem.  (Sendo este uma nova estratégia surgida 

que se pode categorizar como de Lazer).  

Relevante apontar que ao final do encontro iniciou-se uma reflexão relacionada à 

necessidade de estabelecer estratégias de enfrentamento coletivas que permitiriam lidar com 

os reflexos que a violência urbana causa em suas vidas num recorte que transita do individual 

para o coletivo. Na breve discussão que não prosseguiu por conta de vários participantes 

precisarem ir embora, identificou-se que um dos motivos da violência no território seria dos 

adolescentes e jovens que não dispunham de atividades comunitárias, acabando por serem 

recrutados pelo tráfico de drogas. 

Oportuno refletir que as ações apontadas pelo grupo para, de forma efetiva, 

combater a violência urbana, são de competência do Estado relacionadas às Politicas Públicas 

para adolescentes e jovens. Tal percepção por parte da população estabelece um novo olhar 

crítico sobre a realidade, na medida em que conseguem identificar que a falta de investimento 

público neste setor contribui para o incremento da violência no bairro. 

Nesse encontro, apesar do pouco tempo restante, foi sugerido que fossem abertos 

cursos profissionalizantes, oficinas culturais e atividades esportivas aos adolescentes e jovens 

dos doze aos dezoito anos de idade, pois percebem que existe uma lacuna de oferta de vagas 

para esta faixa etária. Começa-se a vislumbrar que os participantes identificam que podem ter 

outra postura relacionada a violência urbana que perpassa pelo enfrentamento coletivo e 

estatal, possibilitando o fortalecimento numa perspectiva de transformação da realidade. 

Ficou estabelecido que iriámos retomar a discussão na próxima reunião do grupo. Vale 
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destacar que, apesar de alguns participantes precisarem sair devido ao término do horário, 

percebeu-se o envolvimento de todos nessa discussão, que gerou uma pauta de reivindicações 

junto ao poder público, pauta esta entendida como estratégia eficaz e duradoura de 

enfrentamento à violência urbana. 

No quarto e quinto encontros as discussões fluíram numa perspectiva de refletir 

sobre as estratégias de enfrentamento coletivas que possibilitariam lidar de forma integrada 

com as consequências que a violência urbana causa na vida dos participantes do estudo. 

Novamente foi citado e aprofundado a discussão quanto à necessidade de 

atividades para adolescentes e jovens na faixa etária dos doze aos dezoitos anos nos bairros, 

conseguindo realizar análise conjuntural quanto a oferta de vagas para esta faixa etária e 

percebendo grave lacuna no atendimento, tanto por parte do Poder Público quanto pelas 

Organizações Não-Governamentais – ONGs que atuam na localidade. Foram questionados 

tipos de atividades disponibilizadas pelo único equipamento público com este caráter na 

localidade, o Centro de Atividades Integradas – CAIS, pertencente a Secretaria de Educação 

do município de Santos/SP, uma vez que, segundo os participantes, as atividades não 

despertavam o interesse das crianças e adolescentes, pois não são relacionadas às demandas 

atuais de interesse dos adolescentes e jovens. Como exemplo, citaram que seriam 

interessantes: oficinas de Skate; Espaços de Acesso Virtual e Cursos de Informática entre 

outras. Um das participantes sugeriu que deveriam fazer uma mobilização no bairro para 

chamar a atenção das autoridades quanto a esta realidade.  

Verifica-se aqui o surgimento de um sentido de organização política do grupo, 

com interesse público; ou seja, emerge no grupo o sentido da participação social: a 

organização para a transformação social. 

O grupo possibilita que a partilha de conhecimento ocorra, contribuindo para que 

as alternativas de enfrentamento sejam ampliadas e passem a serem identificadas numa 

perspectiva coletiva e estatal. O protagonismo dos participantes emerge numa viés de 

cobrança de ações do Estado, que vem se omitindo no bairro. Identificam assim que, com 

organização e mobilização, conseguiriam pressionar os gestores estatais para investirem em 

Politicas Públicas que viessem ao encontro de suas reivindicações. 

Outra possibilidade de enfrentamento coletivo foi surpreendente na medida em 

que solicitavam mais policiamento nos bairros e a presença de um policial “fixo” na 

localidade.  Ao serem perguntados pelo pesquisador sobre a Violência Policial tão debatida e 
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que gerou enormes manifestações de revolta e indignação quanto à sua atuação, os 

participantes demonstraram que ainda persiste no imaginário coletivo da comunidade a real 

função protetiva numa perspectiva de Policiamento Comunitário e não Violador de Direitos 

Fundamentais do Aparato Estatal de Segurança, percebendo que seu papel vem sendo 

executado de forma equivocada pelos seus representantes diretos, Policia Militar e a Policia 

Civil. A ideia de um policial ‘fixo’ alude à possibilidade de aproximação, reconhecimento, 

familiaridade e confiança. 

 

“policial mesmo, não policial corrupto e bandido” (P-05). 

 

Outra sugestão foi a instalação de câmeras de monitoramento agregado a pronta 

resposta dos policiais quando acionados. Os participantes afirmam que na orla da praia exis-

tem estas câmeras e questionam por que não poderiam ser instaladas nos bairros abarcados 

pelo estudo. Um recorte que foi feito na reflexão está relacionado à questão da exclusão social 

e econômica na qual estão expostos, sendo que nas falas observa-se claramente que identifi-

cam estarem abandonados pelo Estado por conta de serem pobres e viverem em áreas degra-

das e marginalizadas.   

 

 “já aconteceu de chamar eles, os policiais, varias vezes e eles não 

aparecerem” (P-03). 

 

Tais relatos e estratégias apontadas demonstram a intenção de estabelecer uma re-

lação com a polícia norteada pelos direitos sociais, delimitadas por papéis previamente defini-

dos, de cidadãos, de um lado, e de Estado protetivo, de outro. 

 Foi mencionada por um participante a importância de estender o horário das ati-

vidades oferecidas para as crianças e adolescentes pelas ONGs e pelo Poder Público para o 

período noturno e aos finais de semana. Desta forma seus filhos não ficariam sozinhos quando 

as mães precisassem trabalhar. Foi citada a experiência da Creche Noturna mantida pela Casa 

da Vó Benedita, Organização Não-Governamental que atua no bairro, como um exemplo a ser 

seguido principalmente pelo Poder Público que contribui para que as crianças do bairro não 

ficassem expostas à violência e ao tráfico de drogas enquanto os cuidadores estavam traba-

lhando nestes horários não comerciais.  
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“dez anos e estão fumando maconha” (P-05) 

“você anda na rua é tudo moleque na rua fumando maconha e 

escutando funk” (P-07) 

 

A presença do Estado, ao se organizar em função do “horário comercial”, demons-

tra sua submissão aos horários formais relacionados às necessidades do setor privado, deixan-

do os serviços fechados em horários noturnos e aos finais de semana, o que aponta para a dis-

cussão tardia e importante quanto à adequação destes serviços às necessidades desta popula-

ção. Os horários de oferta de serviços são, assim, mais uma vertente da exclusão social na 

qual estão inseridos. 

Oportuno trazer para a reflexão o que foi sugerido por um participante que esteve 

presente em todas as reuniões e que sempre se reservou o direito de ficar em silêncio: a elabo-

ração de uma lista de todos os participantes do grupo com os telefones uns dos outros, com o 

objetivo de poderem pedir auxilio em possíveis situações de violência vivenciadas, estabele-

cendo entre os participantes uma rede de comunicação mutua contra os reflexos que violência 

urbana produz em suas vidas. A sugestão do estabelecimento de uma rede de comunicação 

comunitária entre os participantes do grupo denota que conseguem identificar no grupo um 

ponto de união e de fortalecimento comunitário que permitem ter uma postura de enfrenta-

mento coletivo e de empoderamento perante a violência.  De acordo com o Ministério do De-

senvolvimento Social (Brasil, 2012, p. 64), "o processo de acompanhamento familiar em gru-

po é indicado para responder situações de vulnerabilidades vivenciadas pelas famílias com 

forte incidência no território", possibilitando uma mudança na postura perante esta problemá-

tica vivenciada no bairro e pensando estratégias de enfrentamento que vão do individual ao 

coletivo.  

Ao final do quinto encontro dois participantes relataram que começaram a ter ou-

tra postura perante a violência urbana vivenciada. Um deles informa que havia denunciado o 

traficante de sua rua pelo Disque Drogas anonimamente, porque não saía da frente de sua casa. 

O outro teve sua bicicleta roubada e ao descobrir que haviam vendido para o tráfico em troca 

de Crack, foi conversar com o traficante e conseguiu reaver sua bicicleta sem a necessidade 

de pagar por ela novamente. Ambos relatam que sentiram receio, porém que entendiam que 

uma estratégia de enfrentamento seria ter uma conduta diferente daquela pautada pelo temor 

perante a violência, não permitindo que o medo fosse uma conduta comum.  
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O pesquisador perguntou a estas participantes se haviam refletido quanto aos ris-

cos e porque refletiram que poderiam mudar sua conduta perante a violência urbana. Ambos 

afirmaram que a participação no grupo contribuiu para a mudança na forma como lidavam 

com a violência urbana. Neste momento outros participantes também relataram que haviam 

percebido que poderiam ter outra postura perante a violência. Encerrou-se a reunião com o 

acordo de voltarmos a conversar na ultima reunião do grupo sobre esta nova conduta surgida 

entre os participantes caracterizada pelo empoderamento e sobre as estratégias coletivas de 

enfrentamento, uma vez que as estratégias individuais poderiam expor a riscos reais, além de 

trazerem de volta a sensação de que aquele é um problema a ser enfrentado sozinho.  

No sexto encontro iniciou-se com o relato de todos os participantes de como a 

participação no grupo permitiu que formassem uma união no bairro e que agora se cumpri-

mentavam nas ruas e conversavam, auxiliando um ao outro. O grupo criou uma identidade 

estabelecida na percepção que vivenciam a mesma problemática e podem experimentar as 

mesmas alternativas de enfrentamento coletivas, aumentando a sensação de segurança e de 

confiança.  

Foi sugerida ao grupo a retomada das reflexões quanto à alteração da conduta no 

bairro caracterizada pela diminuição do medo perante a violência urbana. Um dos participan-

tes narrou um surpreendente episódio do qual foi protagonista na semana que passou entre as 

reuniões. Relata que estava cansado de sentir o odor do Crack dentro de sua casa por conta de 

um usuário que utilizava a droga na porta de sua residência. Segundo explicações o odor era 

horrível e ficava impregnado nas roupas e dentro da casa, causando náuseas e dores de cabeça. 

Com isso solicitou ao usuário de drogas que saísse da frente de sua casa e fosse utilizar em 

outro local, mas não foi atendido e ainda foi ironizado. A sua conduta perante esta situação foi 

pegar uma pedaço de madeira que estava anteriormente e propositalmente posicionada ao lado 

do portão e o agrediu. Quando percebeu o usuário havia corrido dele e segundo informa não 

voltou a utilizar a droga na frente de sua casa. Foi refletido quanto aos riscos que teve ao ter 

esta conduta e o participante informa que estava ciente dos riscos, mas que não aguentava 

mais aquele odor e como não encontrou respaldo na policia criou uma estratégia de enfrenta-

mento fundada na conduta fortalecida pela vivência grupal. Entretanto, é preciso ressaltar que 

o contraponto da impotência, ao invés de se caracterizar pela onipotência, pode ser construído 

no intervalo entre esses dois extremos: na potência comunitária. 
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“na porta da minha casa ele não vai há três dias” (P-03) 

 

Seria importante discutir que cabe ao Estado e seu aparato de segurança dar conti-

nência a fatos como os narrados anteriormente. Os outros participantes, nas discussões que 

foram realizadas após a narrativa, afirmaram que o risco no território perante a violência é 

permanente e a polícia deveria estar mais presente na área. Importante reflexão realizada foi a 

carência desta presença e dos abusos de poder dos poucos agentes públicos de segurança que 

transitam na localidade. Neste sentido o grupo oferece, no desenvolvimento de seu processo, 

subsídios que possibilitam o despertamento de condutas caracterizadas pela diminuição do 

medo, mas a presença do Estado e sua intervenção através de Politicas Públicas que possibili-

tem a inclusão dos pobres e vulnerabilizados são cruciais ao seu enfrentamento. 

No transcorrer deste encontro grupal outros participantes relatam que sentem-se 

mais seguros depois de participarem das reuniões do grupo e a percepção quanto à conduta 

perante a violência urbana foi alterada, tanto individualmente quanto coletivamente, numa 

perspectiva que envolve a diminuição do medo e da insegurança.  

 

“agora que não tenho mais medo” (P-08) 

“mais corajosa, mais forte. Aprendi muito nessas reuniões!” (P-09). 

 

O grupo permite o despertar nos participantes de condutas caracterizadas pelo 

empoderamento perante a violência urbana e consegue disseminar ideias que podem produzir 

segurança, fazendo um contra ponto com a percepção anterior de medo e insegurança caracte-

rísticos no bairro. Constituiu-se assim como um espaço legitimado pelos participantes na 

perspectiva de reflexão e discussão da violência urbana e as estratégias de enfrentamento, que 

incluem suporte de vizinhança, organização comunitária e reivindicações junto ao poder pú-

blico. 

Segundo Pichón-Riviére (2009, p. 163), o grupo é "todo conjunto de pessoas liga-

das entre si por constantes de tempo e espaço articuladas por sua mútua representação interna", 

a representação interna que carregavam no inicio dos encontros grupais era caracterizada pelo 

medo e a insegurança e ao final pela empoderamento e sensação de segurança e pertença de 

um grupo.  

Lembrando Pichón-Riviére, (2009 a, p. 217) "entendemos por pertença o senti-

mento de integrar um grupo, o identificar-se com os acontecimentos e vicissitudes desse gru-
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po". Isso possibilita que o processo de identificação do grupo permita integrar o outro no seu 

campo interno, num processo dialético de mutua influencia, contribuindo para a socialização e 

partilha de estratégias de enfrentamento e elaboração de novas estratégias a partir da reflexão 

quanto à necessidade de estabelecerem processos coletivos de enfrentamento.  

Neste último encontro, foi solicitado pelos participantes que o grupo sobre violên-

cia tivesse continuidade como atividade do CRAS. O grupo identificou, desta forma e pela 

primeira vez, que o serviço CRAS poderia/deveria participar da rede de suporte no enfrenta-

mento à violência. E apontou o próprio grupo como estratégia potente. 

Ao final foi agradecido a participação de todos no estudo e novamente relembrado 

quanto ao sigilo dos dados colhidos numa perspectiva de cumprir com o estabelecido no Cir-

culo de Confiança. Foi combinado que tão logo encerrassem as entrevistas finais e pactuado 

com a Chefia do CRAS-Centro, as reuniões seriam retomadas como um espaço permanente 

de partilha de experiências e de produção e socialização de estratégias de enfrentamento indi-

viduais e coletivas no inicio do segundo semestre do corrente ano. 

 

 

4.4.1 Potencialidades  

 

 

Pode-se perceber que ao longo dos encontros do grupo ocorreu entre os partici-

pantes o estabelecimento de processo de identificação, inicialmente pela proximidade quanto 

à realidade da violência vivenciada e experimentada e, posteriormente, através de laços de 

confiança e de amparo mutuo que foram sendo gestados durante o processo de reflexão grupal.  

Os vínculos foram construídos no processo de vivencia grupal e na constatação de 

que não estavam sozinhos, uma vez que outros também vivenciam os reflexos que a violência 

causa em suas vidas. Ao olhar para o outro, compreenderam que compartilhavam das mesmas 

experiências ou eventualmente de forma mais grave. Os participantes, ao perceberem que não 

estavam sozinhos, interiorizavam saberes e vivências apreendidas no grupo através das expe-

riências narradas e ao se identificar, consegue perceber o fenômeno da violência além da esfe-

ra individual, num processo dialético que possibilita olhar a problemática vivenciada de forma 

mais ampla, numa perspectiva coletiva apoiada por uma reflexão crítica de ações intencionais 

no âmbito estrutural do Capitalismo.  
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Necessário discutir que a reflexão grupal da violência urbana possibilita a amplia-

ção da percepção da problemática numa perspectiva de empoderamento e da autonomia desta 

população, contribuindo para que entendam que ações no âmbito coletivo passam tanto pela 

organização popular e comunitária quanto pela presença e pelo apoio do Estado e das diversas 

Políticas Públicas que compõem o sistema de proteção e prevenção estatal e comunitário pre-

conizados pela Constituição Cidadã de 1988.  No que concerne aos dados colhidos no segun-

do bloco das entrevistas abertas observou-se que para a maioria dos participantes do estudo o 

que ficou mais evidenciado no desenvolvimento do processo grupal foi a percepção de que 

todos sofriam, em menor ou maior grau, com os mesmos problemas e dificuldade relaciona-

dos à violência urbana nos bairros, ampliando o entendimento e sensação de estarem sozinhos.  

 

“passamos o mesmo problema” (P-02). 

“cada um tem seu momento de violência na sua vida, agente vê que 

não é somente eu, não me sinto mais só, tem pessoas que vivem pior 

do que eu vivo” (P-05). 

“antes eu ficava mais isolada, desconfiava do mundo, agora me vejo 

mais motivada para correr atrás, pra ver um futuro melhor, correr 

atrás deste futuro...” (P-07). 

 

A constatação de que as vivências relacionadas à violência urbana são partilhadas 

contribui para ampliação do entendimento do fenômeno, estabelecendo um processo de iden-

tificação que resulta no estabelecimento do vínculo. A mútua representação interna relaciona-

da às vivencias de violência urbana contribui para que possam ampliar e compreender que a 

troca de experiência e informações quanto as estratégias de enfrentamento podem ser sociali-

zadas e partilhadas, permitindo que todos se beneficiassem no cotidiano de suas vidas e de 

suas famílias segundo Pichón-Riviére (2009). 

 

“a história de cada pessoa, agente foi vivendo e aprendendo mais 

coisa e abrindo os olhos” (P-08). 

“a participação da população, cada um falou aquilo que vive e vê no 

dia a dia” (P-12). 

 

 O grupo propicia influência entre seus participantes num processo dialético que 

permite incorporar o mundo interno do outro, suas vivências e saberes, tendo sua compreen-

são do ambiente e da realidade alterada e ampliada na direção de mudanças que podem ser 

melhores para sua vida, auxiliando na sensação do pertencimento do campo interno do outro 
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na sua vida. Sendo que "através da pertença, os integrantes de um grupo visualizam-se como 

tais, sentem os outros membros incluídos em seu mundo interno" (PICHON-RIVIÉRE, 2009 

b, p.217). Com isso, o olhar do participante quanto à percepção de que o outro passa as mes-

mas vicissitudes contribui de forma relevante neste processo de identificação e torna-se o 

primeiro passo para perceber que pode assumir as estratégias utilizadas por outros participan-

tes no seu cotidiano. No detalhamento dos encontros grupais esta mudança ocorre ao final do 

segundo encontro, quando um dos participantes altera sua rotina e sai de casa no período da 

noite, fato este inimaginável antes do início da participação no grupo, com o intuito de obser-

var e colher informações do fluxo relacionado à Prostituição Infanto-Juvenil e Pedofilia que 

ocorre na Praça do Fórum Civil de Santos, com o intuito de auxiliar sua afilhada que também 

se prostitui na mesma localidade. Cabe aqui salientar que, de forma criativa e inteligente, o 

participante ensaiou de forma leiga uma espécie de “observação participante”, coletando da-

dos com vistas a intervir na sua realidade e cobrar os serviços das diversas Politicas Públicas 

que atendem esta população para que cumpram suas prerrogativas e permitam o atendimento 

desta demanda. O papel transformador do grupo ocorre quando o participante consegue en-

xergar que a resolução de seus problemas está relacionado a uma postura crítica perante a 

sociedade e o Estado, pressionando-o para que altere sua conduta identificada com os interes-

ses de grupos econômicos. 

O grupo permite a socialização de estratégias de enfrentamento entre seus partici-

pantes na medida em que, ao perceberem que outros passam as mesmas situações no cotidiano 

não estando sozinhos, percebem que podem partilhar experiências caracterizadas pelas estra-

tégias de enfrentamento, num movimento dialético de aprendizado e influencia mútua. No 

levantamento de dados realizados através da análise de conteúdo do segundo bloco de entre-

vistas nove participantes num universo de doze participantes relatam que começaram a utili-

zar estratégias de enfrentamento partilhadas em grupo após a participação das reuniões de 

grupo.  

 Pode-se refletir que o grupo caracteriza-se pela potencialidade de partilhar estra-

tégias ampliando a percepção da necessidade de utilizar o grupo num processo de aprendizado 

que possibilita agregar ao seu cotidiano estratégias de enfrentamento partilhadas e socializa-

das. Segundo Pichón-Riviére (2009), “o sujeito que vê a si mesmo como membro de um gru-

po, como pertencente adquire identidade, uma referência básica, que lhe permite localizar-se 
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situacional mente e elaborar estratégias para a mudança” (PICHON-RIVIÉRE, 2009, p. 217, 

grifos do autor). 

 

“agente não passa sozinho, vê que os outros passam também, um 

pouco de cada um agente pega” (P-03). 

“as estratégias de outras pessoas comecei a usar também” (P-07). 

“eu estou conseguindo viver melhor com a violência urbana, eu tinha 

medo, através de eu vir no grupo eu comecei a pensar o que poderia 

fazer, essa força veio do grupo” (P-09). 

 

Ao perceber que podem mudar e estabelecer novas formas de lidar com os refle-

xos da violência urbana, os participantes do grupo começam a refletir que se vivenciam os 

mesmos problemas e podem partilhar estratégias de enfrentamento individuais, percebem no-

vas estratégias de enfrentamento individuais; neste processo, despertam para as reflexões pau-

tadas por soluções e enfrentamento coletivos tanto quanto individuais. 

No detalhamento dos encontros pode-se observar que o surgimento de novas es-

tratégias ocorreu no terceiro encontro quando são apontadas novas estratégias de enfrenta-

mento como atividades de Lazer, abrindo novas possibilidades de estratégias de enfrentamen-

to que não fossem balizadas pelo medo e pela solidão.  

 

“eu via no grupo mães saindo com os filhos e pensei, Meu Deus 

porque não vou fazer isso, eu era assim, tinha que ter dinheiro para 

sair, mas não precisa” (P-10). 

 

Ao final deste encontro os participantes ensaiaram a passagem da reflexão das es-

tratégias de enfrentamento no âmbito individual para o coletivo. Esse movimento foi fruto da 

ampliação da percepção quanto ao enfrentamento coletivo numa perspectiva de análise con-

juntural relacionada à necessidade de intervenção coletiva disparada pela constatação de que o 

incremento da violência urbana e seus reflexos são uma experiência coletiva. Identificam que 

boa parte das violências são oriundas da ausência de atividades para os adolescentes e jovens 

no bairro e seu consequente recrutamento pelo tráfico de drogas. Assim o grupo contribui para 

a socialização e produção estratégias de enfrentamento e auxilia na identificação das fragili-

dades e da ineficácia do Estado enquanto fomentador de Politicas Públicas relacionadas aos 

adolescentes e jovens do território, sendo este o espaço primordial de discussão e de ações 

que enfrentem esta grave realidade. Contribuindo para um acirramento das situações de vio-
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lência tendo em vista que os mais jovens conforme foi apontado anteriormente não seguem o 

código de conduta histórico das periferias quanto ao respeito pelos moradores locais. 

O grupo possibilita o despertamento da necessidade de estratégias de enfrenta-

mento coletivas pautadas na ótica da intervenção estatal e do arranjo comunitário das organi-

zações não governamentais, não permitindo que identifiquem apenas o grupo como único 

instrumento de enfrentamento da violência, mas reconhecendo que um coletivo organizado 

em torno de interesses em comum tem potência de luta, tem força política. Ao mesmo tempo, 

refletindo que o Estado tem o dever de acionar todos os seus atores sociais das Politicas Pú-

blicas para que as situações de violência urbana e seus reflexos possam ser dimensionados e 

combatidos enquanto Politica Pública de caráter estatal.  

Quando refletem em grupo que possuem condições de partilhar estratégias indivi-

duais torna-se apenas uma questão de tempo para que o processo grupal impulsione os parti-

cipantes para que reflitam que possuem condições de pensar coletivamente estratégias que 

beneficiem não apenas este grupo de pessoas, mas toda uma coletividade que sofre com este 

grave fenômeno. Possibilitando o processo de empoderamento enquanto pressuposto funda-

mental da Politica Nacional da Assistência Social e contribuindo para a incorporação do mun-

do interior do outro na sua realidade diária.  

 

 “ são mais de uma cabeça pensando, eu acho que a forma do grupo 

pensar é bem mais fácil do que eu tomar uma iniciativa sozinha, eu 

estando no grupo outra pessoa pode por algo a mais no meu 

pensamento” ( P-07). 

 

Neste sentido quando ocorrem discussões que fluem na direção das estratégias de 

enfrentamento coletivas e comunitárias, a percepção de empoderamento é despertada e evi-

dencia-se na conduta individual tanto quanto na conduta coletiva. As sugestões de soluções 

perpassam tanto as ações inerentes ao Estado quanto as iniciativas comunitárias, que podem 

ser protagonizadas pelo exercício da participação social da população local. Neste processo de 

identificação permanente a confiança no grupo permite que outras formas de lidar com a vio-

lência surjam estabelecendo uma conduta caracterizada pela solidariedade. 

 

“antigamente eu era mais quietinha, abaixava a cabeça, vi que outras 

pessoas enfrentavam e pensei porque não posso também” (P-09). 

“você conhece os problemas dos outros e os outros conhecem o 

seu”...“se tornamos pessoas unidas, conversamos mais, uma deu mais 
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força para a outra” (P-03). 

 

 No desenvolvimento dos encontros esta passagem ocorre de forma mais eviden-

ciada no quarto e quinto encontros quando refletem sobre a necessidade de identificar e esta-

belecer estratégias coletivas. Um participante sugeriu a elaboração de uma Rede de Comuni-

cação Comunitária com os contatos uns dos outros com o intuito de se comunicarem e aciona-

rem uns aos outros quando sofressem qualquer violência no bairro, denotando que conseguem 

perceber que o enfrentamento vai além da esfera individual e de forma relevante e surpreen-

dente conseguem propor ações que extrapolam as competências estatais e tornam-se iniciati-

vas comunitárias, promovendo o protagonismo de seus participantes, inclusive na organização 

coletiva para reivindicarem do Estado. O CRAS enquanto equipamento público do Sistema 

Único da Assistência Social trabalha o fortalecimento dos vínculos comunitários numa pers-

pectiva da autonomia dos seus usuários e do fomento das ações integradas da rede de serviços 

das Politicas Públicas que atuam na localidade urbana vulnerabilizada. Neste sentido, além do 

protagonismo da população, as ações estatais são fundamentais na relação com as situações de 

violência urbana vivenciadas.   

O grupo teve a característica de ser um espaço de escuta e acolhimento das expe-

riências caracterizadas por percepções sofridas e dolorosas. No processo grupal os participan-

tes conseguiram utilizar este espaço numa perspectiva de poderem ressignificar experiências 

que deixaram marcas, verbalizando episódios de dor de medo, adquirindo neste processo a 

possibilidade de superar o medo. Assim, além da socialização de estratégias de mobilização 

comunitária, o grupo teve um caráter de acolhimento e cuidado, aos moldes do que se espera 

de um serviço que trabalha diretamente no atendimento a populações em situação de vulnera-

bilidade de qualquer ordem,  

Nas análises dos dados pode-se observar que um terço dos participantes de forma 

espontânea afirmaram que o grupo possibilitou que falassem de traumas e marcas que esta-

vam guardadas por muito tempo. Sentindo-se seguros para de forma livre e num espaço carac-

terizado pela sensação de confiança, falar de medos e dores vivenciadas no contato com a 

violência urbana.  

 

“você se libera mais um pouco, fica um pouco mais solta...” (P- 03). 

“tem como desabafar, eu consegui botar para fora tudo que eu estava 

vivendo há anos, a angustia de ter perdido minha casa...” (P-07). 

“agente foi falando o que sentia e de certa forma aliviou um pouco, 
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estávamos presos, aquele ódio, aquela raiva por dentro” (P-10). 

 

Nas falas observou-se que o grupo permitiu que a angustia e o ódio guardados por 

anos pudessem ser explicitados sem receios. Falando de experiências vividas ressignificam a 

percepção das experiências negativas e alteram a forma de ver a problemática vivenciada, 

conseguindo superar traumas e angustias.   

 O grupo é caracterizado, segundo Ribeiro (1995, apud AFONSO et al, 2009, p. 

708) como sendo o “contexto onde se pode reconstruir e criar significados, vivenciar e ressig-

nificar questões, através da troca de informações, do insight, da identificação e outros proces-

sos”. 

 Nos encontros este momento deu-se de forma espontânea quando um dos partici-

pantes, no início da terceira reunião, trouxe para o grupo a experiência de ter sido agredido 

pela sua afilhada na noite anterior. Fruto da tentativa de retira-la da prostituição infanto-

juvenil vivenciada na localidade, sua fala naquela reunião foi carregada de dor e sofrimento e 

encontrou acolhida para o seu sofrimento, sentindo-se ao final do encontro mais tranquilo e 

cuidado pelo grupo. Cabe salientar que o grupo pode ser caracterizado como mais um espaço 

de escuta e de acolhimento e não um espaço terapêutico, pois não pressupõe tratamento e nem 

cura conforme o modelo formal de atendimento em saúde, mas como espaço que oferece su-

porte. Por fim, o grupo caracterizado pela temática da violência urbana e relacionado às refle-

xões quanto às estratégias de enfrentamento possibilita que a forma de lidar com este grave 

fenômeno seja alterada, demonstrando através das narrativas nova conduta ativa e a diminui-

ção da sensação de medo e insegurança que permeava o imaginário individual de cada um dos 

participantes quando do início do estudo.  

 

“tem pessoas que aprenderam coisas boas, agente antes não falava 

bom dia uma para a outra, criou um vinculo ”(P-10). 

“antes eu não faria, nem saia a noite, agora eu saio, não tenho mais 

tanto medo” (P-04). 

 

Nos dados colhidos no segundo bloco de entrevistas, dois terços dos participantes 

afirmaram que sua percepção perante a violência urbana foi alterada, sentindo-se menos inse-

guras e um pouco mais confiantes. O medo que era recorrente em todas as falas no início do 

estudo e nas primeiras reuniões de grupo teve sua percepção alterada. Dois terços dos partici-

pantes relataram a diminuição da sensação de medo. Entretanto, os outros participantes, ape-
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sar de identificarem o grupo enquanto um espaço necessário e oportuno de reflexões inerentes 

às experiências de violência urbana apresentavam sensações de medo e de insegurança relaci-

onadas ao sigilo das informações prestadas e da exposição que estariam sujeitas no bairro. 

Torna-se necessário refletir que o enfrentamento da violência urbana perpassa por ações esta-

tais que contribuam para ampliação da sensação de segurança e da presença do Estado em 

suas vidas. 

Tais resultados podem ser relacionados com o despertamento da constatação de 

que não estão sozinhos no contato diário com a violência urbana, contribuindo para a reflexão 

de que o movimento na direção de ações coletivas podem ser uma estratégia tanto quanto in-

dividuais.   

 

“aprendi varias coisas que não aprendia no dia a dia, esta nova 

estratégia das crianças, me identifiquei” (P-06). 

“pessoas que agente pode estar contando também, não se sente só” 

(P-12). 

“por Deus você pode passar a hora que for à minha porta que 

ninguém fica mais lá usando Crack” (P-03). 

 

Quando perguntado como se sentiam em relação ao grupo, a maioria dos partici-

pantes usou as palavras “gostar” ou “gostar muito” de participar dos encontros grupais, deno-

tando que a resistência inicial identificada nas reuniões de acompanhamento do Programa 

Renda Cidadã foi superada na medida em que o processo de identificação entre os membros 

do grupo foi construído e consolidado, exteriorizado na percepção de que não estão sozinhos.  

Outro aspecto necessário de ser mencionado relaciona-se a capacidade que o gru-

po tem de ser um dispositivo que permite a troca de experiências num processo permanente de 

aprendizado. Nas falas a maioria dos participantes declararam que gostavam de participar dos 

encontros grupais porque sempre aprendiam algo para suas vidas.  

 

“gostei do grupo, alguma coisa que outro fala você não fala” (P-04). 

“um ajuda o outro” (P-12). 

 

Quanto a possibilidade de continuidade das reuniões com a temática da violência 

urbana levantada por um dos participantes, a grande maioria dos participantes (90%) afirma-

ram que seria importante a continuidade das reuniões numa perspectiva de ser um espaço 

aberto para a comunidade discutir e refletir sobre os reflexos e possíveis alternativas de en-
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frentamento individuais e coletivas relacionadas à violência urbana no território, contribuindo 

para o despertamento do protagonismo comunitário no sentido de ampliar cobranças e reivin-

dicações no âmbito governamental de ações que auxiliem na diminuição e enfrentamento da 

violência através de Politicas Públicas que atuem numa perspectiva de promoção de cidadania 

e de inclusão social das camadas vulneráveis dos centros urbanos. Salienta-se que dois terços 

dos participantes sugeriram a periodicidade quinzenal. Demonstrando que a proposta foi bem 

aceita e que existia uma lacuna nos serviços de atendimento da Proteção Social Básica- SUAS, 

relacionada à violência. 

 

“sim, eu gostei muito, eu estou aprendendo cada vez a saber lidar 

com essas coisas, pessoas, tipo eles lá e eu cá” (P-02). 

“eu gostei de participar...a cada quinze dias estaria bom” (P-02). 

“eu consegui me libertar do medo, eu consegui aprender e por em 

prática o que aprendi” (P-07). 

 

Neste sentido iniciou-se no mês de agosto do corrente ano um espaço grupal no 

CRAS- Centro para que a população da Área Central do município de Santos/SP e demais 

bairros atendidos por este serviço possam se reunir e trocar vivências relacionadas a experiên-

cias de violência urbana. A periodicidade das reuniões, conforme apontado pelo estudo é 

quinzenal e inicialmente vem sendo conduzido pelo técnico que realizou o presente estudo, 

com adesão, em média, de (08) usuários por encontro.   

 

 

4.4.2 Limitações  

 

 

Embora tenham sido verificadas grandes potencialidades do grupo, na coleta de 

dados foi possível identificar limitações na intervenção grupal sendo necessário refletir e dis-

cutir para uma maior compreensão da problemática vivenciada relacionada ao grupo como 

dispositivo que compõe as ferramentas metodológicas do cotidiano do CRAS enquanto braço 

estatal do SUAS, Sistema Único da Assistência Social, no âmbito da Proteção Social Básica. 

Inicialmente torna-se relevante refletir sobre a relevância da constância do grupo para os usu-

ários, e sobre a pouca possibilidade de efeitos potentes em atividades pontuais, quando se 

trata de uma temática complexa como a violência.  O número de encontros compromete o 
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estabelecimento do processo grupal. No presente estudo houve um participante especifica-

mente que compareceu apenas numa reunião.  

Considerando que a maioria dos participantes esteve presente no mínimo em qua-

tro das seis reuniões, o participante que esteve presente em apenas uma reunião pode servir 

como parâmetro para entender os resultados que o grupo oferece quando o número de partici-

pações é limitada ou restrita. 

Na análise de sua fala colhida nas entrevistas, iniciais e finais, pode-se verificar 

que sua percepção da realidade experimentada no bairro não foi alterada e a sensação de medo 

e desesperança se manteve presente e inalterada. Salienta-se que o referido participante nas 

entrevistas iniciais apontava em sua fala que não percebia muitas alternativas de enfrentamen-

to a violência urbana. Sua narrativa foi caracterizada pela dor de conviver com a filha usuária 

de drogas e ser obrigada a utilizar uma estratégia de enfrentamento categoriza como Desespe-

rada na medida em que solicitou que a policia simulasse que sua filha houvesse sido apreen-

dida com drogas suficiente que possibilitasse seu enquadramento como traficante e recolhida 

no sistema prisional. Refere que o P.C. C – Primeiro Comando da Capital, organização crimi-

nosa em atividade no Estado de São Paulo com ramificações por todo o país, havia proibido o 

Crack nas prisões e neste sentido conseguiria que sua filha parasse de usar o entorpecente 

contribuindo para que seu quadro de saúde melhorasse.  

 

“eu vivia o medo da droga, minha filha ela era viciada no Crack” (P-

01). 

“eu falei para por ela como traficante, ela esta ótima lá...” (P-01). 

“agente se fecha para si próprio” (P-01) 

 

Na segunda entrevista, ao ser perguntado acerca de estratégias que possibilitassem 

conviver com a violência urbana, ficou evidenciado nas respostas que não houve nenhuma 

mudança e não foram identificadas novas estratégias de enfrentamento agregadas ao seu coti-

diano.  A sensação de medo e de insegurança permaneceu presente nas falas e exteriorizada 

através da linguagem corporal.   

 

 “não muda nada” (P-01) 

“não lembro de nada” (P-01) 

“estes dias um menino de cinco anos achou um pacote com uns trinta 

pinos de cocaína na praça, não muda nada” (P -01).   
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A única menção relacionada a mudança em sua vida foi que ao final da entrevista 

relata que não pediria para que policia encarcerasse sua filha novamente, demonstrando certo 

remorso com esta atitude desesperada. Porém não pode ser avaliado se esta reflexão foi gesta-

da a partir de alguma fala ou percepção apreendida nos encontros. Desta forma, pode-se refle-

tir que para que ocorra o despertamento do processo grupal ao se tratar da violência e a con-

sequente interferência e produção coletiva de conhecimento e de saberes, faz-se necessária a 

construção processual de um espaço e de um tempo dedicado ao tema.  

Um dos participantes que compareceu em quatro encontros, nos dados colhidos no 

segundo bloco de entrevistas apresentou nas falas a ausência de lembranças relacionadas a 

vivencia grupal, relatando que não se lembrava de nada importante e que não havia aprendido 

nenhuma informação nova e relevante que pudesse utilizar a partir dos exemplos dos outros 

participantes. Embora não seja possível identificar mais claramente os motivos do esqueci-

mento, é preciso destacar que este participante é um dos que faz uso do serviço de saúde men-

tal, tendo relatado fazer uso de remédios psiquiátricos há longa data, narrando a frequência 

cada vez maior de episódios de esquecimento. 

 

“um dia à noite meu coração acelerou, parecendo que o coração ia 

sair pela boca, veio aquele negócio na minha cabeça parecendo que 

ia enlouquecer” (P-11). 

 

Nos entrevistas finais este pesquisador percebe que pouco fala quando inquirida e 

sempre afirma que não se lembra de nada. O silêncio foi recorrente em todo o processo da 

entrevista e a emoção por diversas vezes aflorou por não conseguir se expressar.  

 

“gosto de solidão, tem hora que dá um branco”... “tipo uma novela, 

eu vejo uma novela hoje, ai você pergunta como foi a novela, eu não 

sei contar, esqueço tudo” (P-11). 

 

Ao explicitar que pouco se lembrava das discussões de forma clara nos encontros 

dos quais participou, ficou evidenciado que o grupo relacionado ao severo comprometimento 

psiquiátrico demonstra limitações quanto a possibilidade de partilha de estratégias de enfren-

tamento e da aquisição de novos conhecimentos. 
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A única fala desta participante que apontava para uma certa potencia quanto ao 

grupo foi que quando vinha ao grupo sentia-se melhor ao final da reunião, sentindo-se mais 

leve ao sair deste espaço. 

 

“quando saio daqui, saio mais leve” (P-11). 

 

 Essa fala, entretanto, mais do que respaldar o grupo no CRAS sobre violência, 

denuncia que o a ausência de um espaço grupal terapêutico no NAPS torna-se grave na medi-

da em que necessita utilizar outro grupo no âmbito da assistencial social para receber apoio no 

seu acompanhamento psiquiátrico. Uma fala que comprova esta percepção foi mencionada 

por outra participante que também utilizou o acompanhamento na saúde mental como estraté-

gia de enfrentamento. Nas falas observou-se que o processo grupal construído e partilhado 

pelos participantes no transcorrer do presente estudo repercutiu de forma positiva, caracteri-

zado pela influência mutua e o estabelecimento do processo de aprendizagem, apontando que 

o grupo do estudo somado ao acompanhamento psiquiátrico no referido serviço estava sendo 

um diferencial no seu tratamento. 

 

“o grupo e o acompanhamento no NAPS estão sendo muito bom para 

mim” (P-09). 

 

Um outro viés da limitação que o grupo denota está relacionado à questão da efi-

cácia que do sigilo estabelecido pelo círculo de confiança. Embora seja minoria, é preciso 

salientar que dois dos participantes afirmaram que entendiam ser importante participar das 

reuniões do grupo e percebiam a necessidade da continuidade dos encontros grupais, mas 

mesmo tendo participado de quatro reuniões não confiavam no sigilo do grupo e na eficácia 

do círculo de confiança. Este registro evidencia que a temática relacionada a violência urbana 

apresenta um componente que não pode ser desconsiderado: o medo de participar e os riscos 

no quais estão expostos, uma vez que foi preciso explicitar desde o início que o controle das 

informações ditas no grupo dependeria do próprio grupo, sendo o círculo de confiança um 

pacto do coletivo. 

 

“ajudou, mas não confio, hoje não dá mais para confiar no ser 

humano”...“eu tenho medo, lógico que tenho, fico com pé atrás de 

falar” (P-06) 
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“eu tenho medo que alguém do grupo pega e leve lá para fora, falar 

da policia e de tráfico o bagulho já pega diferente, né” (P-06). 

 

Nas falas fica demonstrado que existe um limite para o surgimento e solidificação 

da confiança entre os membros do grupo, a possibilidade de sofrer represálias no bairro ainda 

persiste em alguns dos participantes. A violência urbana e seus reflexos naturalmente impõe o 

medo como norteador das relações e mesmo o grupo enquanto despertador de novas formas 

de lidar com seus reflexos não consegue superar a ameaça e o medo de sofrer e ver um 

familiar ser violentado. O medo produz um sofrimento que é real e não pode ser ignorado ou 

desqualificado. Salienta-se nestas falas que o Estado que deveria estar presente de forma 

concreta na vida desta população evidencia suas fragilidades quando não garante segurança e 

permite que sobrevivam pautados pelo medo e pela desesperança. O processo de 

aprendizagem no caso destes participantes ocorreu de forma similar aos outros e a 

socialização e partilha de estratégias de enfrentamento foi identificada nas falas, mas o medo 

e o risco continuam presentes em suas vidas.  

Outro limite que se apresentou aponta para a necessidade de aprofundamento do 

tema do enfrentamento, foi a possível transição do extremo da impotência para seu extremo 

oposto, a onipotência, que pode levar a atitudes impensadas e desmedidas, identificadas pelos 

participantes como atos de coragem, em contraposição ao medo. Alguns relatos nesse sentido 

ajudaram a compreender que, por vezes, o debate em grupo não permite que se discutam 

cestas nuances individuais. Durante a pesquisa, tais preocupações foram levantadas pelo 

pesquisador que, em alguns momentos, sugeriu conversas individuais com o técnico, 

reconhecendo os limites do acolhimento em grupo.  

Neste sentido o grupo e o círculo de confiança têm limites de alcance, o que 

remete à orientação do MDS de que o acolhimento no CRAS é um direito dos usuários, 

devendo ocorrer em grupo, sempre que possível, e de forma individual, sempre que necessário. 

O grupo possui um aspecto limitador identificado a partir das reflexões oriundas 

do levantamento teórico e da percepção critica do modelo de Estado e da intencionalidade de 

suas ações através das Politicas Públicas está relacionado ao grupo como dispositivo 

metodológico e suas limitações quando os serviços que compõem a Rede de Atendimento não 

conseguem atingir e lidar com a demanda apresentada pelos participantes do estudo, estendido 

à população beneficiária destas políticas. 

O grupo possui potências que contribuem para a discussão e partilha de estratégias 
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de enfrentamento, mas se as Politicas Públicas não estiverem atreladas as reais necessidades e 

imbuídas de propósitos emancipadores que despertem o protagonismo, os resultados podem 

ser minimizados pela ineficiência do Estado e da violação dos direitos pelos seus agentes.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A violência urbana enquanto fenômeno contemporâneo potencializado e 

incrementado pelo Sistema Capitalista torna-se um fator de vulnerabilidade no território 

marginalizado e pobre dos grandes centros urbanos. O estudo demonstrou que a violência 

urbana altera rotinas e compromete o cotidiano das relações familiares e comunitárias. 

A vocação do ser humano de viver dignamente e procurar a felicidade impulsiona 

os participantes do estudo a elaborarem estratégias de enfrentamento cunhadas na esfera 

individual, tentativas criativas e por diversas vezes desesperadas de desviar da violência 

procurando de alguma forma conviver com seu cotidiano violento e perverso dos bairros onde 

moram. A violência urbana compromete a saúde numa configuração ampla de cuidado e 

promoção. O processo de educação em saúde numa perspectiva permanente necessita agregar 

ações, aproximações e abordagens em conjunto entre saúde, assistência social e segurança 

pública, na busca de reflexões que favoreçam o enfrentamento da questão da violência urbana 

e seus reflexos no cotidiano de vida enquanto Politica Publica protagonizada pelo Estado e 

seus parceiros na sua execução.  

Expostos diariamente aos efeitos deletérios da violência e por não disporem de 

condições socioeconômicas privilegiadas, as populações atendidas nos CRAS (ou seja, das 

áreas socialmente vulneráveis das cidades) acabam por sofrer de forma mais violenta e 

perversa suas repercussões no cotidiano, necessitando do cuidado e do acolhimento ao 

sofrimento e as fragilidades apresentadas e vivenciadas no contato com a violência. No 

âmbito da Política Nacional da Assistência Social seus usuários enquanto excluídos do 

Capitalismo são, em última instância, suas vítimas prioritárias e preferencias e necessitam que 

a configuração protetiva, preventiva e proativa desta política seja protagonizada por seus 

atores e serviços que compõem a rede de serviços territoriais, evidenciado que a violência 

urbana torna-se mais um componente de exclusão, uma vez que se identificou que a violência 

e seus efeitos comumente são compreendidos como questão do âmbito privado, levando 

muitos usuários a lidarem sozinhos com os reflexos da violência urbana no cotidiano das 

áreas e bairros pobres e vulneráveis das cidades.  

O tratamento da questão da violência através do dispositivo do grupo é uma 

escolha política a ser tomada pelos técnicos e pelos serviços, e não só assegurada pelas 
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políticas, que favorece o deslocamento da temática do âmbito individual para o coletivo, do 

privado para o público, permite a discussão e a reflexão de estratégias de enfrentamento 

pautadas nas experiências, bem como a partilha e produção de novas estratégias que transitam 

entre o individual e o coletivo, num processo dialético conforme explicita Pichon- Riviére 

(2009). Um relevante aspecto a ser considerado está relacionado à característica do grupo 

enquanto disparador de processo de identificação entre seus membros, permitindo que 

identifiquem que não estão sozinhos no que se refere à experiência de violência e medo. Neste 

sentido quando conseguem perceber que as vivencias dos outros participantes são similares as 

suas, identificam que suas estratégias podem ser partilhadas e socializadas, concluindo que 

podem também estabelecer estratégias de enfrentamento coletivas tanto quanto individuais. 

Exteriorizando-se numa perspectiva comunitária que contribui para ações caracterizadas pela 

percepção da possibilidade da alteração da realidade e do despertamento de impressões que 

indicam conduta empoderada perante a violência urbana. 

 Um viés necessário de ser refletido quanto as limitações que o grupo oferece 

numa perspectiva grupal de discussão das experiências de violência urbana esta relacionada a 

permanência do medo em relação ao sigilo das informações partilhadas em reunião. Alguns 

participantes verbalizaram que o medo e a sensação do risco permanente foram mantidos 

mesmo depois de terem participado das reuniões e de apontarem que o grupo seria um espaço 

importante de reflexão da violência no território, identificando a necessidade da manutenção 

das reuniões enquanto serviço ofertado pelo CRAS. Torna-se relevante refletir que a presença 

do Estado e de seu aparato de segurança pública não pode ser desconsiderado e nem 

menosprezado numa ótica de enfrentamento da criminalidade local e dos quadros corruptos e 

opressores da policia. A identificação dos participantes quanto a ausência de agentes públicos 

de segurança pública que estejam a serviço da comunidade sem que ocorra o abuso do poder, 

denota a urgência de medidas e ações por parte do Estado de Direito Democrático numa 

perspectiva do Estado em ação através de Politicas de Segurança Pública que de fato estejam 

em consonância com a demanda da população marginalizada e não apenas a serviço do poder 

econômico e de seus interesses conforme aponta Pinheiro (2000). 

Por fim pode-se concluir que o grupo consegue ser um instrumento relevante de 

partilha de estratégias de enfrentamento e produção de novos saberes e olhares da 

problemática vivenciada. Auxiliando no estabelecimento de novas condutas evidenciadas pelo 

empoderamento perante os reflexos que violência causa em suas vidas. Contribuindo para que 
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identifiquem soluções e estratégias que extrapolam o individual e caminhem para o 

enfrentamento coletivo e comunitário. Despertando nos participantes a percepção do viés 

estrutural da violência e apontando para a ampliação do sentido de cidadania enquanto 

sujeitos de direitos que perpassam pela ação do Estado e de seu aparato nestas áreas 

esquecidas dos centros urbanos, contribuindo para que se coloquem perante os representantes 

dos poderes constituídos da República como atores que reivindicam seus direitos e percebam 

que necessitam da intervenção estatal para equacionar este grave fenômeno reduzindo a 

exposição e possibilitando o aumento da sensação de segurança.  

Perceber o quanto a violência interfere e contribui para o incremento da 

vulnerabilidade social na qual estão inseridos impulsiona a desejar mudanças no âmbito das 

Politicas Públicas que indicam a perspectiva de agregar o componente da violência urbana 

como sendo uma prioridade nas ações que compõem estas politicas. Sensibilizando todos os 

atores e gestares no sentido de incorporar estas reflexões no cotidiano do Sistema Único da 

Assistência Social – SUAS e do Sistema Único da Saúde - SUS. O grupo pode ser segundo os 

dados levantados pelo estudo por si só um importante e relevante instrumento de 

enfrentamento da violência urbana, mas a intervenção estatal é crucial para alteração do grave 

quadro apresentado. 

Entende-se que o caráter público e político da violência estejam escondidos por 

trás do mito de que a experiência da violência seja de cunho privado, que se potencializa pelo 

exercício constante do medo, dificultando a coletivização de tais experiências. Ao se 

manterem fechadas, confidencializadas e individualizadas, as experiências de violência e de 

medo se instituem como um tabu, sobre o qual não se pode falar. Desta forma, o caráter 

público e político da violência fica desfocado, borrado, deslocado de sua centralidade. 

O uso do dispositivo grupal no serviço de assistência social de proteção social 

básica no qual se desenvolveu a pesquisa vinha sendo limitado aos temas que seus usuários 

entendiam ter relação com a assistência social, como transferência e geração de renda, 

colocação no trabalho, acesso à escola e educação familiar dos filhos. A forma como esta 

relação vem sendo compreendida, bem como os modos de apropriação do CRAS pelos 

usuários construídos em conjunto por estes e pelas equipes, parecem remeter a um lugar de 

Estado que faz assistência social pela via da ajuda e do assistencialismo. Ao se verem 

convidados a dialogar com a equipe sobre os problemas de seu cotidiano sobre os quais o 

técnico do CRAS assume não ter domínio nem poder assegurar soluções, mas enuncia o dever 
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do Estado e o poder da participação social, os mesmos usuários assumem novas formas de 

relação com o grupo, com o técnico, com o CRAS e, em última análise, também com o Estado. 

Mudam a chave desta relação, que sai da passividade – condição básica para a relação 

assistencialista – e experimenta ações e proposições participativas. 

Além do já exposto, é preciso destacar que conviver com as histórias e vivencias 

dos participantes do estudo no imaginário deste pesquisador ao longo deste estudo, contribuiu 

para que ampliasse a visão da realidade do território que erroneamente se pensava conhecido 

e comum, ainda que atue por mais de cinco anos na localidade. Ao olhar novamente para o 

território já conhecido e ao ouvir os usuários já atendidos, mas a partir de um novo viés, foi 

possível perceber que ao pensar que já sabia sobre a região, na verdade estava apenas 

começando a descortinar um pedaço da realidade. O sofrimento narrado se apresentou como 

novidade para o pesquisador, mas a principal chave da transformação da ação profissional foi 

a identificação da força e das potências daquelas pessoas envolvidas e empenhadas em 

produzir condições de vida melhor naquele território.  
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ANEXO A – ROTEIRO PERGUNTAS REFLEXIVAS / ENTREVISTA ABERTA 

(ANTERIOR) 

 

(Anterior ao desenvolvimento do Grupo.) 

  

Tema: Violência Urbana e Estratégias de enfrentamento/Coping. 

 

1) Como é o cotidiano no bairro em relação à violência urbana? 

2)  Você ou alguém da sua família viveram ou tiveram contato com situações de violência 

urbana. Como foi? 

3)  Quando ocorreu este episódio de violência na vida de vocês mudou alguma coisa? o 

quê? 

4)  De que forma conseguiram dar continuidade as suas vidas após este momento? 

5)  Quais estratégias de enfrentamento foram utilizadas para lidar melhor com os reflexos 

que a violência urbana gerou na sua vida? 

 

 

  



103 
 

 
 
 
 

 

ANEXO B - ROTEIRO PERGUNTAS REFLEXIVAS / ENTREVISTA ABERTA 

(POSTERIOR) 

 

(Posterior ao desenvolvimento do Grupo) 

  

Tema: Violência Urbana e Estratégias de enfrentamento/Coping. 

 

1) O que mais chamou atenção nas reuniões de grupo que participou? 

2) Como as histórias e exemplos dos outros participantes do grupo sobre a violência 

urbana possibilitou pensar sobre a questão e que reflexos teve em sua vida ? 

3) Quais estratégias de enfrentamento utiliza para lidar melhor com os reflexos que a 

violência urbana gera em sua vida? 

4) O que você acha de participar de grupos? 

5) Fale um pouco sobre o grupo e a possibilidade de discutir sobre a violência urbana e as 

estratégias de enfrentamento. 

6) Gostaria de narrar alguma experiência nova e ou diferente que chamou sua atenção no 

desenvolvimento dos grupos. 

7) Se fosse possível a continuidade das reuniões, você gostaria de participar? Qual a 

periodicidade? 
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ANEXO C – AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 
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ANEXO D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: Experiências de Violência Urbana: estudo do grupo como instrumento de 

produção e socialização de estratégias de enfrentamento. 

 

Este é um convite para você participar de forma voluntária neste estudo, que visa 

entender e compreender se e como o grupo enquanto instrumento possibilita a socialização e 

produção de estratégias de enfrentamento em pessoas que tenham experimentado situações de 

violência urbana. 

No presente estudo será proposto aos voluntários a participação em entrevistas abertas 

e observação participante no desenvolvimento das reuniões de grupo para discutir e conversar 

sobre as estratégias de enfrentamento perante a experiência de situações de violência urbana. 

A Técnica de Entrevista Aberta é utilizada numa perspectiva de ganho na interação e no 

acesso a informações subjetivas vivenciadas pelos participantes do estudo. A Técnica de 

Observação Participante permite a compreensão da dinâmica interna do grupo no momento da 

sua execução a partir de sua observação, auxilia no estudo de suas potencialidades e limites. 

No desenvolvimento do estudo vislumbra-se a participação em quatro reuniões 

podendo chegar a seis reuniões de grupo, sendo o tempo estimado de quarenta a sessenta 

minutos em cada encontro. 

 O estudo não oferece risco à sua saúde ou integridade física, podendo ocorrer 

eventualmente certo desconforto emocional quando relembrado ou discutido situações ou 

vivências experimentadas de violência urbana. Caso no transcurso ou ao final da entrevista ou 

do desenvolvimento do grupo a sensação de desconforto permaneça poderá o participante ser 

encaminhado à Rede Pública de Saúde do município, sendo acompanhado pelo pesquisador 

em todo o processo de atendimento. 

Não há benefício direto para o participante, pois se trata de estudo experimental, 

testando a hipótese de que o grupo pode ser um instrumento socializador e produtor de 

estratégias de enfrentamento entre usuários que vivenciaram experiências de violência urbana. 

Somente ao final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício além da 

contribuição no desenvolvimento do conhecimento científico. 
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Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O pesquisador responsável é o Assistente 

Social Rogério Santos Ferreira que pode ser encontrado no CRAS Centro/Zona Leste sito á 

Rua Amador Bueno, 201- Centro- Santos/São Paulo, sob orientação da Profa. Dra. Samira 

Lima da Costa, que pode ser encontrada no Edifício Central da UNIFESP – Campi Baixada 

Santista, sito a Rua Silva Jardim, 136 – Vila Nova – Santos/SP – CEP 11015-020 – Fone (13) 

38783700. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 

5571-1062, São Paulo/SP- FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de atendimento CRAS Centro/Z 

Leste. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não 

sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. 

Você tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 

quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Quanto aos dados colhidos, caso sejam utilizados para outros fins que não o do 

presente estudo, o pesquisador lhe dá garantias de que sua identidade será protegida pelo 

agrupamento em bloco de informações, bem como pelo uso de nomes fictícios. 

 

Eu ................................................................................................................................. 

(nome do participante) discuti com o pesquisador Rogério Santos Ferreira sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço.  

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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Assinatura do participante_______________________ 

 

Data ____/____/________  

 

Eu, Rogério Santos Ferreira, declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação 

neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo_______________________ 

 

Data ____/____/________ 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A modalidade de Mestrado Profissional pressupõe ao profissional/aluno desencadear 

estudos que permitam a reflexão pautada em sua prática profissional e tem como compromis-

so ético/político a oferta de produto interventivo que possibilite a reflexão de práticas, contri-

buindo para a busca de novos olhares e formas de acompanhamento e cuidado dos usuários 

que acessam os serviços ou programas estudados. 

Neste sentido o grupo enquanto dispositivo interventivo relacionada a temática da vio-

lência urbana e estratégias de enfrentamento no âmbito dos serviços que compõem o Sistema 

Único da Assistência Social – SUAS relacionada a Proteção Social Básica sendo um serviço 

territorial, o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, pode ser por si só uma rele-

vante estratégia de estabelecimento de processo reflexivo e dialógico, contribuindo para que a 

questão da violência urbana possa ser discutida tendo em vista a realidade vivenciada no terri-

tório numa perspectiva dos participantes identificarem a problemática para além da esfera 

individual e comecem a perceber o viés estrutural e coletivo da violência. 

Com isso o presente projeto tem como pressuposto refletir sobre formas de conduzir o 

grupo e apontar estratégias metodológicas observadas no desenvolvimento do estudo e que 

possibilitem contribuir para a replicação destes espaços de partilha e produção de vivencias e 

saberes relacionados a violência urbana. 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

 

O acompanhamento em grupo no âmbito da Política Nacional de Assistência Social - 

PNAS atualmente vem sendo defendido e difundido como uma relevante estratégia de enfren-

tamento no desenvolvimento da superação das vulnerabilidades sociais das famílias beneficiá-

rias dos programas de transferência de renda. Neste sentido o Centro de Referência da Assis-

tência Social – CRAS enquanto equipamento central do território necessita se apropriar desta 

ferramenta que agrega potencia numa perspectiva de aprimoramento das ações para as famí-

lias em situação de extrema pobreza e risco social. 
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O estudo realizado no CRAS – Centro, equipamento da Secretária de Assistência So-

cial do município de Santos/SP, quanto a relatos de experiências de violência vivenciadas no 

território e o grupo como dispositivo de produção e socialização de estratégias de enfrenta-

mento contribuiu para ampliar a compreensão da importância do trabalho em grupo com estes 

usuários e possibilitou que o grupo enquanto dispositivo metodológico fosse estudado e en-

tendido durante a sua execução. Os resultados demonstram que o grupo possibilita a sociali-

zação de estratégias de enfrentamento quando o tema esta relacionado à violência urbana, 

observou-se que os participantes adquiriram conduta caracterizada pelo empoderamento pe-

rante a violência urbana vivenciada no cotidiano das suas vidas no território, percebendo que 

não estão sozinhos no enfrentamento diário de realidade tão perversa e impactante quanto a 

violência, contribuindo para a  produção e socialização de estratégias de enfrentamento cole-

tivas. 

 

 “eu estou conseguindo viver melhor com a violência urbana, eu tinha 

medo, através de eu vir no grupo eu comecei a pensar o que poderia 

fazer, essa força veio do grupo” (P-09). 

“ são mais de uma cabeça pensando, eu acho que a forma do grupo 

pensar é bem mais fácil do que eu tomar uma iniciativa sozinha, eu 

estando no grupo outra pessoa pode por algo a mais no meu 

pensamento” ( P-07). 

 

Acima pode-se observar trechos de falas dos participantes do estudo realizado que 

evidenciam como a grupo permite que o processo de aprendizado se estabeleça entre os parti-

cipantes, possibilitando o despertamento do empoderamento coletivo e comunitário. 

Com isso, o grupo enquanto dispositivo metodológico torna-se fundamental e estraté-

gico no desenvolvimento da Politica Nacional da Assistência Social - PNAS. 
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OBJETIVO GERAL 

 

 

Disponibilizar espaços de discussão e reflexão numa perspectiva grupal com os usuá-

rios da assistência social que tenham contato; vivência ou experiências de violência urbana no 

cotidiano de suas vidas, possibilitando a reflexão e a partilha de estratégias de enfrentamento 

individuais e coletivas. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Estabelecer um espaço quinzenal de reuniões com os usuários da assistência que per-

mitam a reflexão sobre o cotidiano da violência urbana no território 

Propiciar através dos encontros grupais a partilha de vivências e experiências de vio-

lência urbana. 

Refletir sobre a violência urbana e suas consequências no cotidiano das vidas dos usu-

ários da assistência social, sendo um disparador de reflexão para o surgimento de estratégias 

coletivas de enfrentamento. 

 

 

DETALHAMENTO METODOLÓGICO 

 

 

O projeto prevê que sejam realizados encontros grupais quinzenais abertos aos usuá-

rios da assistência social que tenham vivenciado ou experimentado episódios de violência 

urbana em suas vidas ou de seus familiares. O local dos encontros poderá ser o equipamento 

central no território, o CRAS, sendo a escolha oportuna devido ao local ser um espaço estatal 

que possibilita à identificação e o enfrentamento de discussões e reflexões pertinentes a vulne-

rabilidade social no território. 

Torna-se relevante apontar que as reuniões devem ocorrer em locais identificados co-

mo seguros e acolhedores pelos usuários da assistência social. 
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O papel do técnico responsável pela condução das discussões, sendo importante sali-

entar que poderá ser um assistente social ou outro profissional que compõe o quadro funcional 

e técnico do serviço, será o de facilitar e propiciar que as discussões e reflexões transcorram 

de forma que todos possam emitir suas opiniões e impressões de forma livre, respeitando-se a 

liberdade de pensamento e de opinião de todos. 

Sugere-se que cada encontro tenha inicio com o estabelecimento de um circulo de con-

fiança entre os participantes no qual tudo o que for dito no grupo não deverá ser levado para o 

território. Seria importante esclarecer que este círculo serve como um mobilizador da confian-

ça mútua entre os participantes e possibilita que os participantes percebam que estão num 

ambiente que possibilite que as discussões e reflexões possam fluir com maior segurança e 

liberdade. Sem, no entanto, permitir que segredos ou situações graves que envolvam em risco 

aos participantes ou aos seus familiares sejam trazidos ao grupo. Uma providência que deve 

ser tomada e pactuada com os participantes no desenvolvimento dos encontros será que não se 

deve relatar  nomes ou locais da violência urbana no território numa perspectiva de proteger e 

preservar os participantes dos encontros de qualquer tipo de represália. 

As reuniões poderão ter a temática aberta para que os participantes possam trazer re-

flexões ou vivencias, ficando apenas acordado com todos que o tema principal será a violên-

cia urbana e suas consequências no cotidiano dos usuários no território. Caso venham a serem 

trazidas outras temáticas serão direcionadas para os grupos de acompanhamento disponibili-

zados pelo serviço relacionado ao acompanhamento das famílias no âmbito do PAIF – Servi-

ço de Proteção e Atendimento Integral a Família ou atendidas e discutidas nos atendimentos 

individuais. 

No desenvolvimento dos encontros sugere-se a realização de três momentos distintos 

em cada reunião. Inicia-se com a introdução ou abertura temática (servindo para ser estabele-

cido acordo acerca do funcionamento dos encontros com todos os participantes, pactuado o 

circulo de confiança, tempo de duração e horários oportunos tendo em vista a realidade de 

vida dos participantes). No segundo momento utilizam-se perguntas geradoras de reflexão que 

possibilitem o desencadeamento das discussões relacionadas às narrativas de experiências 

vivenciadas no cotidiano. Torna-se importante esclarecer que estas perguntas devem estar 

relacionadas a realidade da violência urbana percebida no território. Uma estratégia oportuna 

que pode ser utilizada para desencadear o processo reflexivo seria a utilização na primeira 

reunião de uma técnica nomeada de Chuvas de Ideias no qual os participantes são convidados 



114 
 

 
 
 
 

 

a escreverem ou verbalizarem a primeira palavra que vem na mente quando o tema é violência 

urbana. Possibilitando ao facilitador das discussões elaborar perguntas e reflexões para as 

próximas reuniões.  Ao final, realiza-se o fechamento das principais ideias e temas que foram 

debatidos, sendo feito o convite para o próximo encontro. Caso seja identificado pelo técnico 

a necessidade do atendimento individual de algum dos participantes deve-se marcar o atendi-

mento para uma data próxima. 

Com o intuito de identificar e compreender os processos grupais gestados ao longo dos 

encontros, poderá ser feito pelo facilitador um diário na forma de memória da reunião com as 

principais reflexões realizadas, cuidando para que a identidade dos participantes seja preser-

vada de qualquer registro formal. 

Quanto ao número de participantes observa-se que não existe um número ideal, mas 

para um bom aproveitamento das discussões, baseada na experiência profissional e do estudo 

realizado por este pesquisador, um número mínimo de cinco participantes podendo chegar ao 

máximo de vinte e cinco participantes contribui para o desenvolvimento e estabelecimento do 

processo grupal. 

 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICO/INTERVENTIVOS 

 

 

A discussão e reflexão da problemática da violência urbana em grupo favorece o esta-

belecimento de processo de identificação, inicialmente pela proximidade quanto à realidade 

da violência vivenciada e experimentada e, posteriormente, através de laços de confiança e de 

amparo mutuo que são gestados durante o processo de reflexão em grupo. (PICHON-

RIVIÉRE, 2009) 

Os vínculos entre os participantes podem ser despertados e construídos no processo de 

vivencia grupal e na constatação de que não vivenciam sozinhos a problemática, uma vez que 

outros também têm contato ou experimentam os reflexos que a violência causa em suas vidas. 

(ÁVILA, 2010) 

A reflexão grupal da violência urbana possibilita a ampliação da percepção da proble-

mática numa perspectiva de empoderamento e da autonomia, contribuindo para que os parti-

cipantes entendam que ações no âmbito coletivo passam tanto pela organização popular e co-
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munitária quanto pela presença e pelo apoio do Estado e das diversas Políticas Públicas que 

compõem o sistema de proteção e prevenção estatal e comunitário preconizados pela Consti-

tuição Cidadã de 1988. (BRASIL, 1988) Contribuindo para o surgimento de um olhar crítico 

da realidade e principalmente do papel que o Estado tem em suas vidas numa perspectiva de 

violador e não garantidor de direitos.(ADORNO,2002) 

A partilha de vivências relacionadas à violência urbana contribui para ampliação do 

entendimento do fenômeno da violência, estabelecendo um processo de identificação que re-

sulta no estabelecimento do vínculo. (PICHON-RIVIÉRE, 2009) A mútua representação in-

terna dos participantes relacionada às vivencias de violência urbana contribui para ampliar e 

compreender que a troca de experiência e informações quanto as estratégias de enfrentamento 

podem ser socializadas e partilhadas, permitindo que todos se beneficiem. (ANTONIAZZI E 

COLABORADORES, 1998). 

O grupo favorece a socialização de estratégias de enfrentamento entre seus participan-

tes na medida em que, ao perceberem que outros passam as mesmas situações no cotidiano, 

percebem que podem partilhar experiências caracterizadas pelas estratégias de enfrentamento, 

num movimento dialético de aprendizado e influencia mútua. (BRASIL, 2012) 

A constatação dos participantes que podem mudar e estabelecer novas formas de lidar 

com os reflexos da violência urbana através da partilha e socialização de saberes e vivencias 

possibilita que percebem a questão da violência num viés coletivo tanto quanto individual. 

O grupo pode ser um espaço de escuta e acolhimento das experiências caracterizadas 

por percepções sofridas e dolorosas. No processo grupal os participantes conseguem utilizar 

este espaço numa perspectiva de poderem ressignificar experiências que deixaram marcas, 

verbalizando episódios de dor e medo, adquirindo neste processo a possibilidade de superar o 

medo. (AFONSO, 2009) Demonstrando um caráter de acolhimento e cuidado, aos moldes do 

que se espera de um serviço que trabalha diretamente no atendimento a populações em situa-

ção de vulnerabilidade de qualquer ordem. 

Importante ter como norte no processo grupal a necessidade da constância do grupo 

para os usuários, e sobre a pouca possibilidade de efeitos potentes em atividades pontuais, 

quando se trata de uma temática complexa como a violência. Sendo relevante a frequência 

constante dos participantes para que ocorra o despertamento e estabelecimento do processo 

grupal e suas repercussões se evidenciem no cotidiano dos participantes. 
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Salienta-se que mesmo com a proposta do circulo de confiança alguns participantes 

apresentaram desconfiança quanto ao sigilo do grupo, evidenciando que a temática relaciona-

da a violência urbana apresenta um componente que não pode ser desconsiderado: o medo de 

participar e os riscos no quais estão expostos, uma vez que torna-se necessário explicitar des-

de o início que o controle das informações ditas no grupo dependeria do próprio grupo, sendo 

o círculo de confiança um pacto do coletivo. 

Quando da participação de usuários com severo comprometimento psiquiátrico o gru-

po não aparenta ser uma estratégia relevante tendo em vista que a dificuldade de relembrar 

fatos e discussões dificultam o estabelecimento do processo em grupo. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

Numa intervenção técnica o processo avaliativo torna-se estratégico para corrigir ru-

mos no trabalho realizado e propor inovações ou reflexões relacionadas a práxis. Neste senti-

do pactuado com os participantes serão realizados processos avaliativos semestrais. Neste 

espaço cada participante poderá propor mudanças ou agregar sugestões para o aprimoramento 

do processo grupal relacionado a violência urbana. 
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