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Resumo
Cirqueira, Angelica Pimenta; Silva, Ilda Lopes Rodrigues da. Violência
física intrafamiliar: as percepções dos adolescentes do Programa
Sentinela de Itaboraí sobre a violência física sofrida. Rio de Janeiro,
2007 151p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Serviço Social,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O presente estudo tem caráter qualitativo-exploratório com o objetivo de
mostrar as percepções dos adolescentes atendidos no Programa Sentinela de
Itaboraí, no Estado do Rio de Janeiro, sobre a violência física sofrida no contexto
intrafamiliar. Os sujeitos da pesquisa foram adolescentes de 12 a 15 anos de
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idade, vítimas de violência física intrafamiliar e com até dois anos de atendimento
no Programa Sentinela de Itaboraí. Nesse perfil foram encontrados três casos,
dentre eles o de duas adolescentes que aceitaram participar da pesquisa. Para
compreender as percepções das adolescentes trabalharam-se as categorias Política
Pública para Infância e Adolescência, Violência Física Intrafamiliar e
Adolescência, sem contudo se ter a pretensão de esgotá-las por se saber da
complexidade das mesmas, mas destacar pontos considerados relevantes sobre os
Direitos da Criança e do Adolescente, o processo de implantação do Programa
Sentinela no âmbito nacional e, especificamente, no município de Itaboraí, a
violência nas suas multiformas de manifestação e aspectos da adolescência no
campo físico, emocional e social. O estudo desvela as percepções das vítimas
sobre a violência sofrida e dá a perceber que a violência física manifesta-se como
veículo para os pais disciplinarem os filhos, de acordo com o relato das vítimas.

Palavras-chave
Política Pública para Criança e Adolescente, Violência Física e
Adolescência.

Abstrat
Cirqueira, Angelica Pimenta; Silva, Ilda Lopes Rodrigues da (advisor).
Physical Interfamily Violence: the perceptions of the adolescents of
Sentry Program in Itaboraí about Violence sufered. Rio de Janeiro,
2007, 151p. MSc. Dissertation – Departamento de Serviço Social,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Present study has a qualitative research character and it is aimed at
showing the perception of adolescents attending in the Programa Sentinela de
Itaboraí ( Sentries Program in Itaboraí) in Rio de Janeiro State regarding physical
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violence within the family. The subjects of the research were adolescents aging
from 12 to 15 all attending such program in Itaboraí and who had been victims of
physical violence. Two out of three found in that situation agreed to take part in
our research. To understand their perception we considered two categories:
Children and Adolescent Public Policy and Familiar Physical Violence and
Adolescence, yet with no intention of having the study exhausted for we aware of
its complexity. However we would like to point out items that we consider to be
relevant such as children and adolescents rights; the implementation process of
the Programa in national scope, specifically in that municipality; violence in its
manifold manifestation and the adolescents physical, emotional and social aspects.
The study unveils the victims perception of violence of wich they had been
victimized and indicates that such physical violence is manifested as a discipline
way adopted by parents to educate their children.

Keywords
Public Politics for child and adolescent; Physical Violence and
Adolescence
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