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Resumo: Este ensaio apresenta os resultados de uma pesquisa documental e bibliográfica que 
teve o intuito de analisar as possibilidades de intervenção do Serviço Social na Educação 
Infantil, especificamente na ressignificação de papéis sociais e na consequente prevenção da 
violência doméstica e familiar contra mulher. Considerando o norte de atuação da profissão - o 
projeto ético-político, que vislumbra uma nova ordem societária livre de todas as formas de 
desigualdades e exploração -, além do caráter interventivo da profissão, bem como a 
importância do estímulo, desde a tenra idade, a valores que contribuam para a vida em 
sociedade, se desvelará mais uma possibilidade de atuação para o Assistente Social. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao observar os crescentes pedidos de medidas protetivas de urgência 

no campo de atuação profissional - o Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da comarca de Ponta Grossa/PR -, surge o 

questionamento sobre possíveis formas de prevenção e enfrentamento à 

violência contra a mulher podem ser viáveis e de que forma o profissional de 

Serviço Social pode contribuir com essa perspectiva, de acordo com a 

capacidade interventiva3. 

Considerando estudos que evidenciam que a violência doméstica e 

familiar contra a mulher encontram origem no sistema patriarcal, na 

masculinidade hegemônica e na produção e reprodução de papéis sociais pré-

estabelecidos, e que a questão de gênero está ligada a atribuição de papéis a 

homens e mulheres desde o momento do nascimento, perpassando por todo o 

ciclo de vida, nota-se que para que o atual cenário de violência doméstica e 

familiar contra a mulher seja alterado, faz-se necessário ir além de práticas 
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punitivas e de atendimento à vítima pós-violência: é de extrema relevância a 

concepção de iniciativas que visem prevenir essa situação. 

Deste modo, entende-se que a prevenção aos atos de violência pode ser 

iniciada desde a infância, pois o juízo moral na criança é baseado no que um 

adulto a repassa nessa fase da vida. Quando analisados os fatores causadores 

da violência doméstica e familiar contra a mulher, entende-se que diz respeito à 

cultura por ser social, histórico e socialmente estabelecido e reproduzido, desta 

forma algo a se fazer para que se evite a produção e reprodução desta cultura, 

é ressignificar os papéis sociais estabelecidos desde a infância.  

Sabe-se, ainda, que esse estímulo às crianças também pode ser 

produzido a partir do ambiente escolar em que estão inseridos, fazendo com 

que uma estratégia de enfrentamento possa ser concebida a partir das escolas.  

Quanto ao Serviço Social diante dessa questão, pressupondo-se como 

norte de atuação o seu projeto ético-político, cujas bases propõem a 

construção de uma nova ordem societária sem exploração ou dominação de 

classe, etnia, gênero, pautada na liberdade como valor central (CFESS, 1993), 

vislumbra-se que o profissional de Serviço Social possa estar apto a intervir 

nas expressões da questão social neste campo, com o intuito de contribuir no 

processo de construção de uma sociedade igualitária.  

Compreende-se que os assistentes sociais podem e devem utilizar de 

seus instrumentais para intervir nas realidades e auxiliar no projeto de uma 

nova ordem societária, especialmente num contexto de crescente violência e 

que a exclusão social de minorias torna a ser presente, impactando 

diretamente nos direitos humanos e nas possibilidades de manutenção da 

justiça social. 

 

2 METODOLOGIA  

Por se tratar, este ensaio, de reflexões tecidas a partir da prática 

profissional, a primeira etapa do estudo baseou-se em estudo documental 

(levantamentos de dados em processos) e observações do cotidiano do campo 

(que, além de espaço de atuação profissional, é ambiente de formação a partir 

do estágio de acadêmicos de Serviço Social): o Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Ponta Grossa. 



 

O Juizado é uma das oito Varas com competência para acolher e julgar 

casos de violência doméstica e familiar contra a mulher no Estado do Paraná. 

Vinculado ao Tribunal de Justiça, iniciou as atividades em 2013, sendo que o 

setor de Serviço Social foi instalado no ano seguinte, quando iniciaram-se as 

primeiras produções estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a 

mulher na comarca. 

De forma geral, a crescente demanda de pedidos de medidas protetivas 

de urgência é saliente: houve um aumento de 377% nos últimos cinco anos, de 

284 requerimentos em 2014 para 1080 no ano de 2018. Além disso, percebeu-

se que os perfis da mulher enquanto vítima e dos(as) respectivos(as) 

autores(as) de violência pouco alterou nesse período: apesar de a violência se 

manifestar em todas as faixas etárias, predominam como vítimas mulheres com 

idade entre 26 e 35 anos, com pelo menos um filho menor de idade e sem 

vínculo de trabalho ou atuando informalmente. Apesar de a maioria ter se 

declarado solteira, nota-se que a maior parte dos autores das violências 

relatadas foram seus companheiros ou ex-companheiros. 

O fato de a violência se transparecer especialmente nas relações 

conjugais, corrobora com as reflexões de que violência doméstica e familiar 

contra a mulher tem suas origens no patriarcado e nos papéis sociais pré-

estabelecidos a homens e mulheres – o que será teoricamente exposto 

adiante. Todavia, diante dessa questão é que se passou a questionar a 

relevância do trabalho de ressignificação de papéis sociais com crianças como 

forma de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a 

mulher (uma vez que crianças estão inseridas nos contextos de violência, 

conforme os dados observados) e, especialmente, sobre o caráter interventivo 

do Serviço Social frente a demanda.  

Assim, a fase seguinte do estudo consistiu em realizar pesquisas 

bibliográficas, elaborar fichamentos e sistematização de informações para se 

aproximar dos assuntos referentes à violência doméstica e familiar contra a 

mulher, papéis sociais na educação infantil e o caráter pedagógico e 

interventivo do Serviço Social – levantamento bibliográfico que enfatizou, 

especialmente, as reflexões de Scott (1994), Piaget (1994) e Netto (1999).  



 

Deste processo, algumas considerações sobre a atuação do Serviço 

Social nas demandas de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem 

como do campo escolar, especificamente da educação infantil, enquanto 

espaço possível de intervenção puderam ser tecidas, conforme será exposto a 

seguir. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

Para adentrar na temática de papéis sociais pré-estabelecidos, sejam 

eles ensinados, produzidos e reproduzidos desde a infância, faz-se necessário 

explanar sobre a questão das relações de gênero para compreender sua 

influência e representações dentro da sociedade.  

As relações de gênero são dialéticas, refletem as vivências dentro de 

uma dada sociedade, tratando da relação dos sujeitos sociais. Para que seja 

entendido de forma clara a categoria gênero, devemos diferenciá-lo de sexo. 

Para Ann Oakley (1992): 

 
‘Sexo' é uma palavra que faz referência às diferenças biológicas entre 
machos e fêmeas [...]. 'Gênero', pelo contrário, é um termo que 
remete à cultura: ele diz respeito à classificação social em 'masculino' 
e 'feminino' [...]. Deve-se admitir a invariância do sexo tanto quanto 
deve-se admitir a variabilidade do gênero (apud TILLY, 1994, p. 42). 
 

Já para Scott (1994), o conceito se refere 

 
[...] a organização social da diferença sexual percebida. O que não 
significa que gênero reflita ou implemente diferenças físicas fixas e 
naturais entre homens e mulheres, mas sim que gênero é o saber 
que estabelece significados para as diferenças corporais. Esses 
significados variam de acordo com as culturas, os grupos sociais e no 
tempo, já que nada no corpo [...] determina univocamente como a 
divisão social será estabelecida. (SCOTT, 1994, p. 13)  

 

Diversos autores conceituam a categoria gênero, mas, na sua leitura, 

percebe-se que, em suma, ele se refere à significados atribuídos para 

diferenciar masculino e feminino, para além do biológico. Assim, são 

comportamentos, maneiras de se vestir, dentre outros fatores, que são tidos 

como padrões esperados por cada um dos sexos.  Dentro desta perspectiva 

compreende-se que é uma categoria de caráter histórico, cultural e social, pois  

 
[...] o gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais 
entre os sexos. O seu uso rejeita explicitamente as justificativas 
biológicas, como aquelas que encontram um denominador comum 



 
para várias formas de subordinação no fato de que as mulheres têm 
filhos e que os homens têm uma força muscular superior. O gênero 
se torna, aliás, uma maneira de indicar as “construções sociais” – a 
criação inteiramente social das idéias sobre os papéis próprios aos 
homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às origens 
exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das 
mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma categoria social 
imposta sobre um corpo sexuado. Com a proliferação dos estudos do 
sexo e da sexualidade, o gênero se tornou uma palavra 
particularmente útil, porque ele oferece um meio de distinguir a 
prática sexual dos papéis atribuídos às mulheres e aos homens 
(SCOTT, 1994, p. 07).  

 
A autora Scott (1994) denota que as relações de gênero são históricas 

pois são produzidas e reproduzidas dentro da sociedade em todos os tempos, 

pré-estabelecendo, socialmente, os papéis que homens e mulheres devem 

desempenhar. Neste contexto, predomina o papel da mulher vinculado à 

submissão e subordinação em detrimento do homem, sendo tais questões 

atribuídas pela autora às desigualdades e opressões sofridas pelas mulheres 

na sociedade em razão da sociedade patriarcal hegemônica (e os 

comportamentos que advém da masculinidade hegemônica, por 

consequência).  

Os papéis sociais sofrem influência das relações sociais, inclusive das 

relações de gênero. E são os estereótipos advindos das relações de gênero 

que repercutem negativamente nos papéis sociais desempenhados por 

homens e mulheres.  

Dado o exposto compreende-se que a violência contra a mulher decorre 

destes papéis sociais herdados da ordem patriarcal, onde a mulher que não se 

encaixa nos estereótipos, acaba se tornando uma vítima de violência. O 

homem, por sua vez, ensinado a demonstrar toda seu poder e dominação 

(masculinidade hegemônica), acaba por vitimar a mulher que o destitui deste 

sentimento de virilidade e dominação.  

 Considerando o exposto, nota-se que os papéis sociais são 

reproduzidos desde a tenra idade nos seres humanos. Geralmente, o enxoval 

de um bebê é preparado com cores conforme o sexo (o azul simboliza o 

masculino e o rosa, feminino), bem como costumam ser realizados planos 

pelos pais desta criança em diversas esferas, seja econômica, social, política, 

religiosa para o seu futuro. 



 

Paralelamente, os conceitos sobre o que é certo e errado, bom ou mau, 

são ensinados para este infante por pessoas do espaço em qual convive. 

Segundo Piaget (1994), as crianças são influenciadas diretamente pelos 

adultos desde pequenas, não possuindo compreensão a respeito de regras, 

sendo necessário o ponto de vista e ideias de um adulto. Desta forma, 

entende-se que esta criança poderá sofrer uma influência negativa, conforme o 

que seus responsáveis a ensinarem, visto que também são partes deste 

sistema patriarcal hegemônico e que os papéis que ocupam, produzem e 

reproduzem estão dentro do que se foi construído pela sociedade. 

Por conseguinte, ao adentrar em idade escolar, parte do tempo de vida e 

aprendizados que os infantes agregam estarão sujeitos à instituição de ensino 

que frequentam.  Analisando esta problemática no ambiente escolar, nota-se 

que as instituições escolares formam os sujeitos que a frequentam, ou seja, 

elas são produzidas por eles e pelas representações de gênero que nelas 

circulam. Assim, nestas instituições pode haver a produção de diferenças e 

desigualdades destes indivíduos, e também a informação, do que cada um/a 

pode ou não fazer e do lugar que meninos e meninas devam ocupar (LOURO, 

1997 apud ESPLENDOR; BRAGA, 2007). 

 Considerando o exposto, as instituições escolares tornam-se um 

ambiente de reforço negativo ou positivo das relações de gênero, podendo ser 

aliadas se propensas à ruptura de estereótipos – o que contribuiria para a 

prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.  

Isso porque se considera que, do mesmo modo que os papéis sociais 

são aprendidos e reproduzidos, eles podem ser ressignificados, fazendo com 

que intervenções no ambiente escolar possam contribuir para a reflexão sobre 

a problemática, para o estímulo a novos comportamentos e, quiçá, com a 

redução dos índices de violência doméstica e familiar contra a mulher num 

prazo maior.       

 O Assistente Social está presente no âmbito da educação desde às 

origens da profissão e, tamanha é a sua relevância que evidencia a luta 

recente para a obrigatoriedade da sua inserção nos contextos escolares. O 

profissional de Serviço Social trabalha com as expressões da questão social e 

através do projeto ético- político é norteado a assumir dimensões coletivas e 



 

intervir nas expressões da questão social por meio de suas ações profissionais. 

Sendo assim o projeto ético-político da profissão pressupõe alguns 

compromissos, uma vez que:  

 
[...] tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor 
ético central - a liberdade concebida historicamente, como 
possibilidade de escolher entre alternativas concretas; daí um 
compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão 
dos indivíduos sociais.  Consequentemente, o projeto profissional 
vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma 
nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de classe, etnia 

e gênero (NETTO, 1999, p.  104‐105).  

 
Adentrando neste contexto, percebe-se que o profissional possui 

subsídios e uma relativa autonomia para atuar nas expressões da questão 

social, visando sua uma nova ordem societária. Dentro de suas formas de 

atuação, o Serviço Social possui uma dimensão prático-interventiva que 

contribui para obter resultados de transformação da sociedade. Desta forma, 

considera-se um profissional que possui as dimensões necessárias para que 

possa atuar frente à ressignificação de papéis sociais na educação infantil, 

visando o enfrentamento e prevenção à violência doméstica e familiar contra a 

mulher.  

Por derradeiro, tendo em vista que um dos princípios fundamentais 

descritos no Código de Ética da profissão (1993) se refere ao: “VI. Empenho 

na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à 

diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão 

das diferenças”, pondera-se que o Serviço Social pode se inserir no processo 

educativo de ressignificação dos papéis sociais na educação infantil, 

observando-o como oportunidade de atuação para a prevenção e 

enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.  

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Este ensaio, resultante de pesquisa documental e bibliográfica, 

demonstrou, com base nas reflexões tecidas, mais uma possibilidade de 

atuação para o assistente social: a intervenção com crianças, especialmente no 

ambiente escolar (educação infantil) como uma possibilidade de descontruir 



 

padrões sociais vinculado ao gênero e de contribuir com a prevenção e 

enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.  

Tendo em vista que não existem leis que dispõem sobre a 

obrigatoriedade do Assistente Social no ambiente escolar, tampouco 

normativas que versem sobre a sua atuação, por consistir em um campo 

exclusivo das licenciaturas, buscou-se relacionar o projeto ético-político dos 

profissionais de Serviço Social com a atuação dentro de escolas. 

A partir da pesquisa realizada, nota-se que o campo educacional contém 

amplas expressões da questão social que precisam ser combatidas, inclusive 

as desigualdades advindas das relações de gênero e as expressões da 

violência discutidas neste estudo. Portanto, a forma e estratégias de se inserir 

o Assistente Social nas instituições para auxiliar no projeto de construção de 

uma nova ordem societária devem ser refletidas.  

Unindo as três competências da profissão, quais sejam: ética-política, 

teórica-metodológico e técnico-operativa, é notória as diversas possibilidades 

de atuação e inserção nesta área.  Sendo assim, ressalta-se que o Assistente 

Social possui competências e subsídios para intervir na área da educação, 

basta se construir estratégias e possibilidades de atuação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência doméstica e familiar contra a mulher tem suas origens no 

sistema patriarcal hegemônico em nossa sociedade e relaciona-se com a 

produção e reprodução de papéis sociais pré-estabelecidos desde a tenra 

idade, cujos estereótipos, se não reproduzidos da forma esperada por ambos 

os sexos, pode resultar em repressão e violência. 

Ante aos crescentes índices de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tal como foi demonstrado a partir da realidade do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ponta Grossa/PR, considera-se 

insuficiente a utilização de de mecanismos que ajudem a reduzir seus danos, 

sendo necessário buscar a prevenção destas situações desde cedo.  

Neste contexto, o trabalho de ressignificação de papéis sociais com 

crianças foi levantado como viável, evidenciando a possibilidade de intervenção 

do Assistente Social no contexto escolar e, especialmente, na educação 



 

infantil. Seja através de projetos/iniciativas específicas nas escolas ou 

engrossando o debate sobre a importância do profissional nas escolas, 

considera-se que essa prática vai ao encontro aos princípios da profissão 

principalmente por contribuir pela busca de uma nova ordem societária.  
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