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RESUMO 

 

 

A violência doméstica contra a criança é considerada grave problema de saúde pública no 

qual a identificação e notificação aos órgãos competentes contribuem para o enfrentamento. A 

escola representa espaço privilegiado no reconhecimento de maus tratos, destacando a fase da 

Educação Infantil, por atender crianças em idade de franca vulnerabilidade às agressões. 

Nesse sentido, a literatura descreve a insuficiente participação do setor educacional no manejo 

do problema. O presente estudo qualitativo que transcorreu no período de março a setembro 

de 2010, realizado em escola pública municipal na cidade de Campina Grande, Estado da 

Paraíba, buscou avaliar a percepção de educadores sobre seu papel diante da violência 

doméstica contra a criança, abordando conhecimentos e atitudes do profissional frente aos 

casos suspeitos ou confirmados em seu contexto de trabalho. Foram realizadas treze 

entrevistas semi-estruturadas com profissionais que atuam junto à Educação Infantil, 

selecionados por inclusão progressiva, sendo a amostra interrompida por critério de saturação 

teórica. Após realização de tratamento dos resultados pelo método de análise de conteúdo na 

modalidade temática proposta por Bardin, emergiram os temas que possibilitaram as 

discussões fundamentadas na revisão da literatura que alicerçou o estudo. Os relatos 

demonstraram a visão humanística que percebe em estigmas do comportamento infantil o 

sofrimento vivenciado nos lares, além da inquietação acerca da repercussão negativa da 

violência verbal na cognição e socialização do vitimizado. Os educadores reconhecem a 

violência como descumprimento de direitos e consideram a notificação apenas quando não 

solucionam o conflito com a família, no entanto isso contribui para a subnotificação, o que 

constitui violação de direitos. Os discursos refletiram a ausência de referência e contra-

referência entre serviços responsáveis pela assistência à criança na abordagem da vitimização 

infantil. A insegurança observada na conduta destes educadores suscita à articulação do setor 

educacional em ações intersetoriais com a rede de proteção social no sentido de promover a 

saúde e garantir a cidadania do escolar. 

Palavras-chave: Violência Doméstica. Maus-Tratos Infantis. Saúde Escolar. Educação em 

Saúde. Pediatria. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Domestic violence against children is considered a serious public health problem in which the 

identification and notification to the competent organs contribute to the confrontation. The 

school represents a privileged space in the recognition of abuse, highlighting the phase of 

early childhood education for children meet in age from frank vulnerability to attacks. In this 

sense, the literature describes the insufficient participation of the education sector in 

managing the problem. This qualitative study proceeded in the period from March to 

September 2010, held in public school in the city of Campina Grande, Paraiba State, sought to 

evaluate the perception of educators about their role in domestic violence against children, 

tackling skills and attitudes of the professional face of the suspected or confirmed cases in 

their work context. Were conducted thirteen semi-structured interviews with professionals 

who work with the Early Childhood Education, selected by the progressive inclusion, being 

interrupted by the sample criterion of theoretical saturation. After completion of processing of 

results by the method of content analysis in thematic proposed by Bardin, themes emerged 

that allowed the discussions based on the literature review that cemented study. The reports 

show the humanistic view that sees the stigmata in child behavior the suffering experienced in 

homes, in addition to concerns about the negative impact of verbal abuse on cognition and 

socialization of the victim. Educators recognize the violence as a violation of rights and 

consider the notification only when they do not solve the conflict with the family, however it 

contributes to the underreporting, which constitutes a violation of rights. The speeches 

reflected the absence of reference and cross-reference between services responsible for child 

care in addressing child victimization. The uncertainty observed in the conduct of these 

educators raise the education sector in joint intersectoral action with the social protection 

network to promote health and ensure the citizenship of the school. 

Keywords: Domestic Violence. Child Abuse. School Health. Health Education. Pediatrics. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

Durante minha formação como pediatra geral aprendi que desde a concepção a criança 

compreende um ser biopsicossocial, não se limitando a um corpo biológico composto por 

órgãos e sistemas que necessita tratamento apenas quando está doente. Assim sendo, 

proporcionar o equilíbrio entre as esferas biológica, psicológica e social, permite o 

desenvolvimento saudável ao longo da vida sem problemas originados na infância. Atuar com 

esses princípios representa a prática da puericultura, que consiste em dispensar cuidados a 

alguém, valorizando-a dentro do contexto social e cultural no qual está inserida, com a 

finalidade de  prevenir agravos e  promover saúde (RICCO et al, 2008). 

No entanto, com o avanço das especialidades médicas e inovações tecnológicas na 

saúde, observei que a prática do pediatra como puericultor, nem sempre está pautada na 

perspectiva do cuidado integral, estando mais voltada para ações curativas em detrimento da 

prevenção e promoção da saúde, apesar da implementação de ações básicas contempladas em 

políticas públicas. 

Ao ingressar no mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente do Centro de 

Ciências da Saúde / Universidade Federal de Pernambuco optei por trabalhar com pesquisa 

qualitativa na área de concentração em Educação e Saúde, surgindo assim a oportunidade de 

estudar tema relacionado à puericultura, resgatando valores que se encontram adormecidos 

nos cuidados dos que lidam com o universo infantil. Trabalhar na prevenção e promoção da 

saúde está em consonância com educar em saúde, onde as orientações e o cuidar propiciam a 

adoção e construção de estilos de vida e ambientes saudáveis, respeitando os aspectos 

socioculturais do indivíduo (BRASIL, 2001; RICCO et al, 2008). 

Dentre os problemas que afligem à infância com impacto negativo no crescimento e 

desenvolvimento infantil podendo repercutir na saúde do adulto o qual se tornará, a violência 

doméstica contra a criança é referida como grave problema de saúde pública que em virtude 

da subnotificação evidenciada em dados estatísticos escassos e inconsistentes, demanda 

estudos que possibilitem a sensibilização e formulação de estratégias para enfrentamento e 

redução do agravo (BRASIL, 2002; PANÚNCIO-PINTO, 2006; MARTINS; JORGE, 2009). 

A violência doméstica geralmente não é destacada como fazendo parte das ações da 

puericultura em virtude da pouca visibilidade que é imposta a prevenção, apesar da ênfase e 

revolta que se observa quando casos são expostos na mídia ou em atendimentos de serviços de 

saúde. Esse fato suscitou a curiosidade de pesquisadora para compreender aspectos referentes 
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ao posicionamento de profissionais envolvidos no cuidado e proteção de crianças diante da 

vitimização infantil, permeado por suas crenças, sentimentos e conhecimentos. 

Nessa premissa, norteado por ações intersetoriais e horizontalizadas como princípios 

básicos para construção de novos saberes selecionou-se o cenário educacional reconhecendo a 

importância da escola no cuidado com a criança que vai além da transmissão de informações. 

O trabalho interdisciplinar permitiu realizar pesquisa de educação em saúde com o objetivo de 

avaliar a percepção de educadores sobre seu papel diante da violência doméstica contra a 

criança, através de questionamentos sobre conhecimentos e atitudes do profissional frente aos 

casos suspeitos ou confirmados em seu contexto de trabalho. 

Esta dissertação apresenta inicialmente um capítulo de revisão da literatura abordando 

os aspectos gerais da violência doméstica contra a criança, fatores relacionados com a 

identificação e dimensão da violência doméstica, a doutrina de proteção integral e os direitos 

de crianças e adolescentes, discorrendo ainda sobre o trabalho da rede de proteção social e da 

escola no tocante ao agravo. A segunda parte consiste no caminho metodológico delineado 

para contemplar o objetivo do estudo, e a terceira em um artigo original intitulado: 

“Percepções de educadores sobre seu papel frente a violência doméstica contra a criança”.   

Finalizando, apresentamos as considerações finais e recomendações no intuito de que 

o estudo contribua para melhorar o cuidado integral à criança relacionado com o 

enfrentamento da violência doméstica no âmbito educacional, além de estimular a construção 

de futuros estudos sobre a temática.  
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2. A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 

A Classificação Internacional de Doenças (CID-10), em sua décima revisão 

publicada em 2006 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), categoriza as violências 

como eventos intencionais no grupo das causas externas de mortalidade, em conjunto com os 

acidentes que são denominados de eventos não-intencionais (CBCD, 2011). No Brasil, em 

2006, esse grupo de agravos representou 13,7% dos óbitos registrados por causas definidas, 

sendo a terceira causa de mortalidade na população geral. Quando avaliado por faixa etária, 

no mesmo ano, configurou como o principal responsável por mortes em crianças e 

adolescentes a partir de um ano de idade, com predomínio dos acidentes em crianças de zero a 

nove anos, e no período de dez a dezenove anos, as violências assumiram a primeira causa de 

mortalidade (BRASIL, 2008). 

Blank (2004) relata que na população brasileira, descontando-se o primeiro ano de 

vida, as causas externas ocasionam mais óbitos em crianças e jovens do que as principais 

doenças somadas. Contudo, avaliar a violência a partir de estatísticas de mortalidade deixa à 

parte os casos não fatais, responsáveis por elevada morbidade, que quando dimensionados em 

conjunto tornam o agravo um importante problema de saúde pública (REICHENHEIM; 

HASSELMANN; MORAES, 1999). 

A partir da implantação pelo Ministério da Saúde do Sistema de Vigilância de 

Violências e Acidentes (VIVA), em vinte e sete municípios brasileiros, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), para notificação de violência doméstica, sexual e outras violências, 

dados foram coletados no período de 2006 e 2007, com a finalidade de mensurar o impacto da 

morbidade. Os resultados mostraram que dos 1.939 registros de violência contra crianças com 

idade entre zero e nove anos 44% foram por violências sexuais, e assim como na infância, 

entre adolescentes, dos 2.370 registros 56% foram por violência semelhante, sendo a 

residência da vítima o local onde predominaram as ocorrências (BRASIL, 2008). 

Os dados apresentados fazem parte de um estudo isolado, mas fica evidente o quanto 

a infância e adolescência estão expostas a situações de morbimortalidade relacionadas com 

violência. Por abranger características e circunstâncias que diferem dos acidentes, é 
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imprescindível estudar o evento separadamente das outras causas externas de mortalidade, o 

qual é conceituado pela World Health Organization (WHO), de maneira abrangente como: 

 

O uso intencional de força física ou poder, ameaçado ou real, contra si mesmo, outra 

pessoa, ou contra um grupo ou comunidade que ocasiona ou tem alta probabilidade 

de resultar em ferimentos ou morte, dano psicológico ou privação (WHO, 2002, 

p.04). 

 

A violência manifesta-se sob formas variadas, em diferentes espaços, sem distinção 

de classes sociais ocasionando prejuízos na saúde e na qualidade de vida das pessoas, além de 

representar violação dos direitos humanos (SANCHEZ; FIGUEIREDO, 2009). Reconhecido 

como um problema social e histórico tem origens macroestruturais, desenvolve-se e se 

dissemina no cotidiano das relações interpessoais exibindo manifestações que interagem, 

retroalimentam-se e se fortalecem (BRASIL, 2007; SANTOS; FERRIANI, 2007). 

Na infância, dentre os tipos reconhecidos na literatura, a violência doméstica emerge 

como a forma mais comum praticada contra a criança (ASSIS, 1994). Definida por Pfeiffer e 

Waksman (2007) como “toda ação ou omissão por parte de pessoa mais velha, que na 

qualidade de responsável permanente ou temporário, tenha a intenção, consciente ou não, de 

provocar dor na criança ou no adolescente, seja essa dor física ou emocional”. 

Compreende-se por violência doméstica em virtude de desenhar-se dentro dos lares, 

no seio das famílias, podendo ser infligida por indivíduos com laços parentais que unem as 

vítimas aos seus agressores, ou pessoas sem função parental, mas de convívio íntimo no 

espaço doméstico. A possibilidade de envolvimento do agressor sem vínculo parental a difere 

da conceituação de violência intra-familiar. (RAMALHO; AMARAL, 2006) 

Azevedo e Guerra (2007) corroboram que corresponde à violência perpetrada contra 

crianças e adolescentes, na qual o âmbito familiar passa a ser o local privilegiado por usufruir 

do silêncio possibilitado na inviolabilidade do lar e do respeito à privacidade da família como 

núcleo de proteção. O “pacto de silêncio” imposto às vítimas reforça a existência do abuso na 

relação de poder do mais forte sobre o mais fraco, onde os que sofrem a agressão permanecem 

na maioria dos casos aprisionados ao desejo do agressor, sob ameaças e medo (FERREIRA, 

2008). 

Reportando-se a definição de violência doméstica, observa-se que o agressor é 

alguém com idade superior, e de acordo com Souza e Kantorski (2003), em posição de 

influência e proteção sobre a vítima, ou seja, alguém que participe de seu convívio e 

improvavelmente estranho a ela. Esse perfil é relatado em estudos que envolvem a temática 

quando descrevem que a maioria dos atos violentos são infligidos pelos próprios pais 
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biológicos ou responsáveis, no uso da autoridade que exercem sobre os infantes e encobertos 

pelos laços de afetividade que subjetivamente permeiam a convivência familiar 

(DESLANDES, 1994;SANTORO JUNIOR, 2002;PFEIFFER; WAKSMAN, 2007). 

A família instituída socialmente, sempre representou o ninho de proteção, amparo e 

sustento, compreendido como o espaço ideal para o pleno desenvolvimento físico e emocional 

de crianças e adolescentes (PFEIFFER; GONÇALVES, 2004). Assim sendo, é antagônico 

observar que o lar e os atores que ali convivem, com a responsabilidade cultural e legal de 

proteção, são os que praticam ações de cunho desumano contra sujeitos em desigualdade de 

força e reação, pois é esperado pela sociedade que esse cenário represente o “porto seguro” da 

criança (CORDEIRO et al, 2008). 

A ocorrência do agravo na infância segundo Azevedo e Guerra (2007), compreende 

“uma violência inerente às relações interpessoais, de nítido caráter abusivo, perpetrada pelo 

adulto, contra criança ou adolescente” e, ainda segundo as autoras, a criança é conduzida a 

objetalização.  Pode ser considerada como originada no ciclo da violência que se consolida 

em comportamento adultocêntrico e hierárquico de uma sociedade, justificado pela pedagogia 

disciplinadora (PANÚNCIO-PINTO, 2006; OLIVEIRA, 2007). 

Essa premissa é acompanhada por Gomes et al (2002) quando destaca que a 

dominação de gênero e de gerações e os aspectos sócio-culturais são refletidos em atos de 

punição e disciplina, aceitos culturalmente como modelo de educação e formação moral. 

Como agravante, os pais ou responsáveis pela criança, moldados pelo modelo educacional 

referido, o praticam dentro do ambiente familiar, geralmente encobertos em cumplicidade por 

outros adultos, e alimentados pelo medo que a criança vitimizada tem de delatar o abusador 

(PIRES; MIYAZAKI, 2005). 

Quando a violência doméstica se estende por anos, a vítima mantém uma 

convivência típica de um “estado de sítio”, já que sua liberdade é restringida, e via de regra, 

só será recuperada quando se tornar público a violência privada de que foi vítima, o que é 

possível com o resgate do poder da sua própria palavra, extinguindo o silêncio pactuado com 

o abusador (AZEVEDO; GUERRA, 2007). 

A gênese dos maus-tratos infantis relacionados com punição e disciplina não é uma 

preocupação explorada apenas em estudos nacionais. Na Espanha, Garcia e Herrero (2008) 

pesquisaram a percepção do que é considerado tolerável pela população daquele país na forma 

como seus pais tratam seus filhos, deixando assim de perceber a punição corporal como 

vitimização. Como resultados, em um universo de 1303 entrevistados encontraram uma 

parcela de 56,3% que defendia a utilização de punição corporal como método de educar 
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crianças e 48,9% relatou observar como frequentes os maus-tratos na vivência das famílias 

espanholas. 

Por tratar-se de fenômeno complexo e multifacetado, considerado a raiz de todas as 

formas de violência, a violência doméstica induz a questionamentos sobre as razões que 

impulsionam sujeitos que deveriam amar e proteger, no entanto, paradoxalmente, representam 

perigo à existência dos violentados. 

Por outro lado, além da dominação de gênero e de gerações e dos aspectos sócio-

culturais, Gomes et al (2002) destaca fatores relacionados às desigualdades sociais e 

condições sócio-econômicas dos envolvidos como causadores do problema.Dessa forma, 

relacionaria de forma equivocada à pobreza, um agravo que é evidenciado em todas as classes 

sociais, concepção de certa forma construída por uma leitura distorcida sobre o tema 

(FERREIRA, 2008; LIMA, 2008). 

Nos segmentos menos favorecidos economicamente, a própria distribuição física e 

territorial das famílias, como também a necessidade de assistência em serviços públicos de 

saúde e de assistência social, as deixam  mais expostas à identificação e denúncias de casos de 

violência doméstica. No outro nível estão os favorecidos socialmente que detêm recursos 

possibilitadores de ambientes restritos, com acesso a assistência à saúde em caráter privado e 

sigiloso, facilitando o segredo que cerca situações conflituosas e desaprovadas pela sociedade, 

refletindo em números de registros oficiais escassos. (DESLANDES, 1994; VAGOSTELLO 

et al, 2003). Esse contexto conduz a falsa interpretação de estar o conflito interelacionado 

com a estratificação sócio-econômica. 

 

 

2.2 IDENTIFICANDO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 

A violência doméstica é um problema que vem sendo evidenciado ao longo da 

história da humanidade, norteada culturalmente como prática natural e aceitável, no princípio 

de que a família, privilegiando os pais, possui o direito de praticar maus-tratos contra seus 

filhos sem sofrerem censuras ou punições por suas ações (SOUZA; KANTORSKI, 2003). 

Desde a antiguidade, encontram-se referências de atos de severidade e disciplina 

contra a criança, apresentados a partir do infanticídio perpassando por situações de castigos 

físicos, abandono em instituições, escravidão e sacrifícios justificados por crenças. No Brasil, 

há escritos relatando que os primeiros castigos corporais e ameaças à população pueril foram 
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introduzidos pelos jesuítas no Brasil Colonial, século XVI. (PIRES; MIYAZAKI, 2005). Da 

mesma forma, as autoras relatam a existência, no século XVII, na cidade de São Paulo, da 

“Roda dos Expostos”, na qual filhos de mães solteiras, viúvas ou extremamente pobres, cujas 

genitoras desejassem abandoná-los eram colocados. A roda compreendia um cilindro oco de 

madeira que girava em torno do próprio eixo e tinha uma abertura onde as crianças eram 

abandonadas, e do outro lado um funcionário as recolhia. 

Em meados do século XIX foi descrito o primeiro relato científico sobre violência 

contra crianças, quando o Prof. Ambroise Tardieu, legista parisiense, publicou artigo em que 

analisava trinta e dois casos de espancamento, dezoito com evolução fatal. Posteriormente, em 

1946, John Caffey pediatra e radiologista norte-americano e em 1953 Silverman, radiologista, 

identificaram casos de fraturas em crianças que não apresentavam relação com doenças 

(LARA, 2008). 

No entanto, apenas em 1962, Kempe e Silverman sugeriram denominar a presença de 

fraturas ocasionadas por traumatismos em crianças provocados por seus pais como “The 

Battered Child Syndrome” ou “Síndrome da Criança Espancada”. Essa denominação foi 

modernamente modificada para “Abuso” ou “Vitimização de Crianças e Adolescentes” no 

sentido de contemplar situações de violência que se apresentam de outras formas além do 

espancamento (SANTORO JUNIOR, 2002). A violência deflagrada contra a criança passa a 

ser reconhecida como problema de saúde pública, em alguns países, apenas uma década após 

a definição da “Síndrome da Criança Espancada” (LIMA, 2008). 

No Brasil, somente na década de 80, diante da crescente magnitude do evento na 

vida de crianças e adolescentes vitimizados, a violência doméstica passou a ser considerado 

grave problema de saúde pública, e os setores envolvidos com a infância e adolescência busca 

alternativas de prevenção, identificação e enfrentamento, com o objetivo de reduzir 

estatísticas que só ascendem, proporcionando o cuidado e proteção necessários às vítimas 

(DESLANDES, 1994). 

Minayo e Souza (1999) diferenciam o entendimento de prevenção pelo senso comum 

como “antecipação da decisão sobre uma situação de risco” daquele concebido pela área de 

saúde como “categoria fundamental, tanto no que diz respeito aos fatores desencadeantes dos 

agravos, como enquanto componente dos atos terapêuticos”. Para articular medidas de 

prevenção necessita-se reconhecer situações e fatores que podem favorecer o 

desencadeamento de comportamentos violentos. 

Dentre os aspectos a serem abordados na prevenção destaca-se a vulnerabilidade que 

pode ser compreendida como um agrupamento de aspectos individuais ou coletivos que 
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promovem maior susceptibilidade aos atos violentos, além de maior ou menor capacidade de 

reação (SANCHEZ; FIGUEIREDO, 2009). 

Trabalhar a vulnerabilidade envolve fatores de risco e de proteção, apreendendo que 

risco associa-se a características ou acontecimentos que podem conduzir a resultados 

indesejáveis, tornando o sujeito enfraquecido diante de situações conflitantes. Por sua vez, 

fatores de proteção bloqueiam a intensidade do risco, e nesse princípio, a família, com o 

cuidado estável que oferece é identificada pelo seu papel protetor (HABIGZANG et al, 2006). 

Devido a sua condição física e cognitiva a faixa etária infantil ocupa posição de 

maior vulnerabilidade que envolve risco evidente de submissão associado à insuficiente 

capacidade de reação para se defender frente aos agressores, pois depende de um responsável, 

o qual está em posição de superioridade, potencializando a possibilidade de tornar-se 

vitimizada (SANTOS; FERRIANI, 2007). 

É possível então identificar previamente características relacionadas à vítima, e ao 

agressor que demonstram riscos, bem como sinais e sintomas na criança, sugestivos de 

violência doméstica, os quais, quando observados proporcionam um alerta oportuno para 

tomada de decisões visando à assistência e proteção ao vitimizado (RAMALHO; AMARAL, 

2006).  

Nesse sentido, as crianças que apresentam malformações congênitas, 

cromossomopatias, deficiência mental, hiperatividade, fracasso escolar ou em algum aspecto 

não representem a expectativa da família são consideradas em situação de risco para sofrerem 

violência doméstica (WAKSMAN; HIRSCHHEIMER, 2009). Os mesmos autores referem 

que “sofrimento de maus-tratos na infância, presença de distúrbios emocionais, imaturidade, 

uso de bebidas alcoólicas, apresentação de rigidez ou inflexibilidade que correspondem a 

modelos familiares de imposição de disciplina, perda de controle emocional” são aspectos que 

quando presentes nos pais biológicos ou indivíduo que ocupe a posição de responsável pela 

criança sinalizam a possibilidade de tornarem-se perpetradores de violência doméstica contra 

a criança. 

Assim como as vítimas e os agressores, a família pode esboçar sinais de alerta para 

serem consideradas de risco que são apresentados como: 

 

Relações familiares precárias ou prejudicadas por sucessivos conflitos e discórdias; 

perda de poder aquisitivo; separação dos pais; gravidez não desejada ou fruto de 

adultério; intencionalidade de abortar ou de doar a criança para adoção (Waksman; 

Hirschheimer, 2009, p.23). 
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Todavia, quando a situação se deflagra, atenção deve ser dispensada para a 

identificação de alguns sinais e sintomas observados que permitem a suspeição ou 

confirmação de casos para o encaminhamento e seguimento adequado. Com esse objetivo, os 

maus-tratos infantis são didaticamente categorizados e referenciados por Brasil (2002) como: 

abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, negligência e Síndrome de Munchausen por 

procuração.  

Classificar os diferentes tipos de violência doméstica facilita a compreensão do 

problema possibilitando o conhecimento de suas peculiaridades que podem apresentar-se 

isolado ou simultaneamente em uma mesma criança. O reconhecimento de que as 

modalidades são encontradas separadas ou associadas oportuniza prevenção e manejo 

convenientes para cada caso (PIRES; MIYAZAKI, 2005). 

A violência física é caracterizada por Brasil (2002) como: O uso da força física de 

forma intencional, não acidental praticada por pais, responsáveis, ou pessoas próximas da 

criança ou do adolescente, com o objetivo de ferir, lesar ou destruir a vítima, deixando ou não 

marcas evidentes.  

Essa forma de agressão se expressa desde tapas, beliscões, utilização de objetos para 

ferir podendo ocasionar queimaduras, sufocação e mutilações até lesões e traumas causados 

por gestos que ferem partes vulneráveis do corpo (BRASIL, 2002). Quando as marcas estão 

evidentes ou seguidas de atendimento em serviço de saúde são em grande parte justificadas 

por acidentes domésticos, corroborando o silêncio e negação que envolve a relação familiar 

conflituosa (BRASIL, 2007). 

Nesta categoria enquadra-se a “Síndrome do bebê sacudido” igualmente conhecida 

como “Shaken-baby”, agressão física consequente às sacudidas violentas em crianças 

geralmente menores de seis meses de idade. O chacoalhamento a que a criança é submetida, 

com movimentos vigorosos, fazem com que a massa encefálica do bebê se movimente 

bruscamente, provocando lesões cerebrais graves. Surgem manifestações clínicas com 

alterações do nível de consciência, irritabilidade, sonolência, convulsões, problemas 

respiratórios, coma, chegando alguns casos à morte. (PFEIFFER; WAKSMAN, 2007). 

Considerado de abordagem complexa e delicada por levar a prejuízos na sexualidade 

da vítima, o abuso sexual é compreendido quando a criança ou adolescente é usado para 

gratificação sexual do adulto ou adolescente em idade superior, que esteja na posição de 

responsável por ele ou que mantém algum vínculo familiar ou de relacionamento. O 

comportamento do agressor manifesta-se por meio de carícias, manipulação de genitália, 
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mama ou ânus, pornografia, exibicionismo ou exploração sexual até o ato sexual com 

penetração vaginal ou anal (PFEIFFER, 2004).  

            O agressor está em estágio de desenvolvimento sexual mais adiantado que o 

violentado e estimula práticas libidinosas impostas por ameaças, agressões físicas ou indução 

de sua vontade (BRASIL, 2002). O abuso sexual gera medo e vergonha produzindo 

frequentemente sonegação de informações pela própria vítima por temer repercussões 

familiares e sociais que podem advir da notícia, além de ser em algumas ocorrências acusada 

de ter provocado o violentador, e não raramente é transformada em culpada (VITIELLO, 

2007). 

O tipo mais embaraçoso de ser definido e diagnosticado em virtude da subjetividade 

que a envolve é a violência psicológica. Visualizada em toda forma de rejeição, 

discriminação, desrespeito, punição exagerada e uso da criança ou do adolescente para 

corresponder às necessidades psíquicas dos adultos (SBP, 2001).  

Pfeiffer (2004) descreve que tratamentos como de “minus valia”, humilhação, 

culpabilização, agressões verbais e indiferença, por parte de pais ou responsáveis, que 

configurem submissão de crianças e adolescentes a adultos ou adolescentes mais velhos são 

reconhecidos como abuso psicológico, e provocam sequelas ao desenvolvimento global da 

vítima, principalmente no aspecto psicossocial. Pouco discutido e notificado, apesar de estar 

embutido em todas as outras modalidades, provavelmente por não ser reconhecido como 

manifestação violenta, mas como prática culturalmente aceita (RAMALHO; AMARAL, 

2006; BRASIL, 2007). 

A negligência é uma forma de vitimizar crianças e adolescentes identificadas em 

todos os níveis sócio-culturais e expressas por Pfeiffer (2004) como: 

 

Atos ou atitudes de omissão, de forma crônica, pelos pais ou responsáveis à higiene, 

nutrição, saúde, educação, proteção e afeto à criança ou adolescente, apresentando-

se em vários aspectos e níveis de gravidade, sendo o abandono o grau máximo 

(Pfeiffer, 2004, p.206). 

 

Corresponde ao tipo mais frequente de maus-tratos sendo reconhecido em situações 

nas quais se deixa de oferecer alimentação e medicamentos, e ainda, descuido com a higiene, 

ausência de proteção durante variações climáticas como o frio e calor, absenteísmo escolar 

além de impor crianças e adolescentes a assumirem responsabilidades de adultos. No processo 

negligente inexiste proteção e afetividade associado à falta de reconhecimento e valorização 

da vítima como sujeito de direitos. (PIRES; MIYAZAKI, 2005; BRASIL, 2007). 
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Quando se defronta com situações que denotam privação, descuido ou abandono no 

ambiente de convívio da infância e adolescência, decorrente da escassez de recurso 

econômicos, conjuntura habitual nos países em desenvolvimento, instala-se questionamentos 

sobre a intencionalidade. Os pais podem não ter a intenção de negligenciar, mas não detém 

recursos para prover as necessidades dos filhos. Porém, independente de quem seja 

responsabilizado por zelar pelo vitimizado, é necessária ação de proteção em relação a este 

(SBP, 2001). 

Acrescenta-se a classificação de violência doméstica outra modalidade denominada 

Síndrome de Munchausen por procuração, que representa um processo no qual a criança ou 

adolescente é submetido a avaliações em serviços de saúde devido, a sinais e sintomas 

inventados ou provocados por seus cuidadores. As consequências denotam abuso físico e 

psicológico acarretados pela realização de exames, uso de medicamentos, consultas e 

internações hospitalares desnecessários e contra sua vontade (SBP, 2001; JACOBI et al, 

2010). 

Independente da forma de agressão vivenciada pela criança ocorrerá prejuízos 

físicos, emocionais, cognitivos e comportamentais, sucedendo então, a violação de fase 

importante de sua formação, ou seja, a infância, com influências marcantes no adulto que 

posteriormente se tornará. (FERREIRA; SCHRAMM, 2000). 

A violência doméstica compromete a saúde de forma global, seja no individual do 

sujeito violentado, seja no contexto do coletivo, pois as consequências se reproduzem em toda 

a sociedade. As sequelas físicas podem ser evidenciadas quando deixam marcas no corpo da 

criança, por outro lado, as que se desenvolvem afetando a cognição e o emocional é 

observado em comportamentos atípicos, muitas vezes confundidos com temperamento difícil, 

rebeldia, hiperatividade, timidez e dificuldade de aprendizagem, que a sociedade julga como 

sendo uma criança problemática (PANÚNCIO-PINTO, 2006). 

Reichenheim; Hasselmann e Moraes (1999) sugerem que a intensidade do problema 

pode depender da associação de vários fatores tais como a fase de desenvolvimento psíquico e 

cognitivo da criança, vínculo de afeto entre o agressor e a vítima, tempo de exposição ao 

abuso, natureza da agressão, ou mesmo as ações empreeendidas para a prevenção da 

recorrência de violência. Sobre estes fatores, Pfeiffer e Waksman (2007) comentam que uma 

maior afetividade e dependência com abusador geram efeitos deletérios mais exacerbados, 

fato observado quando a violência doméstica é gerada pelos pais biológicos. 

Os maus-tratos infantis que ocorrem no início da vida privam esses atores sociais das 

ferramentas necessárias para adaptação no ambiente social e consequentemente suas relações 
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interpessoais, deixando comportamentos residuais ligados a respostas neurofisiológicas 

mesmo que venham a ser afastados das agressões. Há evidências comprovadas que 

experenciar vitimização na infância tem estreita relação com complicações médicas e 

psicológicas que se manifestarão na idade adulta em quadros de doenças cardíacas, 

neoplasias, depressão, alcoolismo, tabagismo e até suicídio (PANÚNCIO-PINTO, 2006; 

STIRLING JUNIOR; AMAYA-JACKSON, 2008; JACOBI et al, 2008). 

Os danos acarretados pelo evento no crescimento e desenvolvimento normais de 

crianças e adolescentes apresentam-se de forma multivariada, contudo o mais preocupante é a 

reprodutibilidade do comportamento violento observado nas vítimas, potencializando a 

violência social (BRASIL, 2001). Seguindo essa colocação, Ramalho e Amaral (2006) 

chamam atenção ao fato de que uma pessoa vitimizada na infância apresenta elevado grau de 

possibilidade de evoluir com comportamento agressor posteriormente, enfatizando que 

crianças tendem a reproduzir experiências vivenciadas. 

Panúncio-Pinto (2006) aborda em seu estudo o caráter cíclico da violência doméstica 

corroborando a premissa de que vítimas de maus-tratos podem vir a se tornar futuros 

agressores domésticos no futuro, pois o comportamento abusivo do adulto na relação de poder 

e superioridade transmitem para a criança, o aprendizado de que a violência é uma maneira 

aceitável de resolução de conflitos.  

Específico à negligência perpetrada contra crianças e adolescentes, considera-se que 

as conseqüências são graves por deixar marcas físicas, psicológicas e sociais que se 

apresentam na desvalorização do ser em pleno desenvolvimento, ausência de afeto, negação 

de direitos adquiridos e inadequada socialização (BRASIL, 2007)  

Diante dos prejuízos expostos verifica-se que qualquer agressão que exceda a 

capacidade de compreensão e elaboração de sujeitos na faixa etária pediátrica, resultará em 

efeitos que se exteriorizarão em algum momento de suas vidas, sendo necessário conhecer as 

peculiaridades do desenvolvimento infantil que influenciam suas reações e possibilidades de 

enfrentamento da violência. Nesse sentido, todo empenho deve ser direcionado para garantir 

assistência apropriada, com medidas de prevenção, identificação e seguimento para que 

venham coibir e minimizar as marcas da violência que lhes foi infligida (PFEIFFER; 

WAKSMAN, 2007). 
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2.3 A DIMENSÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 

Para se efetuar ações de enfrentamento aos maus-tratos na infância não é suficiente 

apenas reconhecer os casos, é condição básica, obter registros que possibilitem dimensionar o 

fenômeno considerado grave problema de saúde pública. No Brasil, apontam-se fatores que 

dificultam a real dimensão do problema como, por exemplo, diferentes definições abordadas 

para o tema, diversidades das fontes de informações existentes e ausência de inquéritos 

populacionais nacionais. (SILVA; FERRIANI, 2007). 

Em estatísticas internacionais, o Brasil enquadra-se no contingente de países que não 

possui registros oficiais sobre casos notificados de violência doméstica contra crianças e 

adolescentes, e não realizam estudos de prevalência e incidência do evento. O Laboratório de 

Estudos da Criança (LACRI) do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

apresenta pesquisa de incidência realizada entre os anos de 1999 e 2007, em algumas 

localidades brasileiras. De um total de 159.075 notificações, o estudo encontrou de acordo 

com a tipificação, valores de 41,1% para negligência, 31% para violência física, 16% para 

violência psicológica e 10,9% para abuso sexual (LACRI, 2007). 

Silva e Ferriani (2007) pesquisaram o cenário das notificações junto às Regionais de 

Saúde do município de Guarulhos no estado de São Paulo nos anos 2001 e 2002, e 

verificaram predominância no registro de negligência com 45% seguido de 26% de violência 

física e 14% de suspeitas de abuso sexual. 

Estudo epidemiológico a partir de notificações realizadas aos Conselhos Tutelares e 

programas de atendimento em município do Sul do Brasil, nos anos de 2002 e 2006, referiu 

incidência de 0,5% e 0,8% respectivamente. Usando o que expressam os dados em 2006, 

demonstra-se que em 72,5% dos casos houve mais de uma modalidade de maus-tratos 

infantis, associando agressão física e violência psicológica em 83,2%, agressão física e 

negligência em 75%, abuso sexual e violência psicológica em 47,4%. Constata-se na mesma 

pesquisa que o local mais frequente de deflagração do ato violento foi à residência da vítima e 

em 98,8% das reincidências o tipo de violência e o agressor foram os mesmos evidenciados 

em notificação anterior (MARTINS; JORGE, 2009). 

Por outro lado, análise de prevalência de maus-tratos infantis desenvolvida por 

Faleiros; Matias e Bazon (2009), na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, calculada 

com base em informações coletadas do setor educacional, apontam para o fato de que os 

dados colhidos na pesquisa foram superiores aos encontrados em registros oficiais. Em 
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amostra de 6907 crianças de zero a dez anos, os educadores referiram o correspondente a 

5,7% de casos observados na vivência do ambiente de trabalho, sendo 8% na faixa etária de 

zero a seis anos, e 3,9% entre sete e dez anos, demonstrando a maior vulnerabilidade nos 

freqüentadores de creche e pré-escola. Todavia, dados coletados de notificações junto aos 

Conselhos Tutelares do mesmo município expressam uma prevalência de 0,3%, confirmando 

a hipótese do estudo que os registros oficiais são inferiores aos existentes na realidade 

vivenciada por crianças e adolescentes vitimizados. 

Na literatura, autores consideram estatísticas procedentes de pesquisas realizadas 

sobre a temática, por órgãos oficiais ou entidades não-governamentais, como “a ponta do 

iceberg” por corresponder à parcela mínima em relação ao total de ocorrências existentes 

(SANTORO JUNIOR, 2002; LACRI, 2007). Compreende-se o escasso número oficial como 

reflexo da subnotificação que gera apresentação de registros fragmentados, resultando em 

variação na totalidade e confiabilidade dos dados, subdimensionando o agravo na população 

infantil. (WHO, 2002). 

Alguns fatores podem ser descritos como contribuintes da subnotificação, sendo 

relatado habitualmente, o silêncio que envolve a violência doméstica contra crianças e 

adolescentes, onde de um lado há o questionamento sobre a interferência na dinâmica familiar 

no tocante a sua privacidade, e de outro lado sujeitos indefesos e dependentes de ajuda e 

proteção. Esse processo instalado na intimidade das famílias dificulta o diagnóstico e 

enfrentamento do problema (FERREIRA; SCHRAMM, 2000; GONÇALVES; FERREIRA, 

2002) O descrédito atribuído as ações dos órgãos de defesa da criança, como exemplo, os 

Conselhos Tutelares, são referidos na literatura como motivadores da ausência de notificação, 

principalmente por profissionais que lidam com menores em seu contexto de trabalho, no qual 

comentam a observância de seguimento inapropriado pelos órgãos competentes, dessa forma, 

desestimulando a notificação (CORDEIRO et al, 2008; ABRAPIA, 1997). 

A ineficiente identificação e seguimento por profissionais que tem acesso às vítimas 

colaboram significativamente para subnotificação, ressaltando que o fato ocorre devido à falta 

de experiência, falha na capacitação para reconhecer o problema e inadvertência quanto aos 

seus deveres legais na condução de casos suspeitos ou evidentes de violência doméstica 

contra à criança. Soma-se ainda a ausência de conhecimento dos direitos garantidos à faixa 

etária em foco, confundido na premissa de que a proteção aos infantes é dever apenas da 

família (BRASIL, 2002; SANTOS; FERRIANI, 2007). 

Apesar disto, observa-se a relevância do fenômeno visualizada na conscientização 

social e na abordagem frequente em trabalhos científicos sobre as sequelas para o crescimento 



29 

 

e desenvolvimento das crianças vitimizadas, além da preocupação pungente dos setores 

envolvidos em agir adequadamente para reduzir e coibir a violência doméstica contra crianças 

e adolescentes (DESLANDES, 1994). 

Destarte, diante do grave problema que pode comprometer a saúde em seus aspectos 

físicos e emocionais, desde o momento em que ocorre até a idade adulta são necessárias 

medidas para o combate de atos violentos perpetrados na infância e adolescência. Para isso, o 

agravo deve ser identificado, notificado e suas vítimas acompanhadas em todo o seu processo, 

sendo essencial formulação de propostas de ação e conscientização que articule sociedade, 

entidades governamentais e não-governamentais diante do problema (REICHENHEIM; 

HASSELMANN; MORAES, 1999). 

No sentido de compreender o que se considera notificação, Brasil 2002 define como:  

 

Uma informação emitida pelo setor saúde ou por qualquer outro órgão ou pessoa, 

para o Conselho Tutelar, com a finalidade de promover cuidados sócios sanitários 

voltados para proteção da criança e do adolescente, vítimas de maus-tratos. O ato de 

notificar inicia um processo que visa a interromper as atitudes e comportamentos 

violentos no âmbito da família e por parte de qualquer agressor (Brasil, 2002 p. 23). 

 

O procedimento corresponde a um instrumento de garantia de direitos e não uma 

denúncia de caráter policial, o qual possibilita a criação de um sistema de registro fidedigno 

que permite avaliar a gravidade da violência, categorizar suas diversas formas e conhecer o 

perfil do agressor e da vítima (SILVA et al, 2009),  além de tornar possível a elaboração de 

propostas de prevenção relacionadas com as características culturais de cada região brasileira. 

A ausência de um sistema de informações oficial dificulta a criação de políticas públicas 

direcionadas à temática pela inexistência de dados epidemiológicos que respaldem as ações e 

intervenções (BRASIL, 2002). 

Diante de um caso suspeito ou confirmado de maus-tratos infantis deve-se proceder à 

notificação ao Conselho Tutelar da localidade de residência da vítima por qualquer cidadão. O 

referido Conselho é órgão público municipal, autônomo no cumprimento de suas 

competências e atribuições, com caráter permanente, cuja missão institucional é zelar pelo 

cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes (BRASIL, 2007; SANCHES; 

FIGUEIREDO, 2009). 

Reconhecer a violência doméstica e suas peculiaridades contra crianças e 

adolescentes, como ação danosa que provoca graves prejuízos a esses atores sociais ao longo 

de sua existência, constitui premissa fundamental para sensibilizar e mobilizar o Estado e a 

sociedade no enfrentamento do fenômeno, objetivando a promoção da saúde e a proteção 
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integral de seres em desenvolvimento. Para tanto, ressalta-se que não é apenas o compromisso 

moral que se tem com a faixa etária pueril, antes, é obrigação legal respaldada em direitos 

adquiridos por essa população em legislação vigente no Brasil. 

 

 

2.4 DOUTRINA DE PROTEÇÃO INTEGRAL E DIREITOS DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

 

No Brasil, em 1988, com a promulgação da Constituição Federal Brasileira, o grupo 

societário composto por crianças e adolescentes deixa de ser propriedade de seus pais e passa 

a ser reconhecido como sujeito de direitos, pois, de acordo com o disposto em seu Art. 227º, a 

garantia de direitos assegurados às crianças e adolescentes à saúde, alimentação, dignidade, 

cultura, respeito, liberdade e convivência em família e na comunidade é dever da família, da 

sociedade e do Estado, além de protegê-los de negligência, violência, exploração e qualquer 

forma de crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 

Posteriormente, em 1990, a Lei nº8.069 corroborando a proteção à infância e 

adolescência elencada no Art. 227º da Constituição Federal Brasileira, implementa o Estatuto 

da Criança e do Adolescente(ECA), instrumento legal que, amparado na Doutrina da Proteção 

Integral, discorre em parte de seus dispositivos, o posicionamento frente ao mau-trato infantil, 

representando um avanço em relação à proteção de crianças e adolescentes (BRASIL, 1990). 

A Doutrina de Proteção Integral reconhece as peculiaridades biológicas, psicológicas e sociais 

da infância e adolescência que determinam necessidades específicas de pessoas em 

desenvolvimento, e que não apresentam autodeterminação, portanto, dependentes e 

vulneráveis (BRASIL, 2007; NEPOMUCENO, 2008). 

A referida doutrina que foi construída na Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança e promulgada pela Organização das Nações Unidas, incorporou-se à Constituição de 

1988 e em seguida ao ECA. Abrange aspectos essenciais no que tange a valorização de 

crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, devendo ter suas necessidades garantidas de 

forma integral considerando seus aspectos físicos, mentais, culturais e entre outros, 

independente de cor, religião ou estrato social a que pertençam (NEPOMUCENO, 2008). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no tocante a temática apresenta 

determinações específicas para a efetiva proteção de crianças e adolescentes dispondo em seu 

Art. 5º punição para qualquer atentado por ação ou omissão aos direitos fundamentais de 
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crianças e adolescentes quando estes forem objetos de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão e no Art. 18º a obrigatoriedade de velar pela por sua dignidade 

resguardando-o de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor 

(BRASIL, 1990). Fica evidente que violar os referidos direitos constitui maus-tratos infantis 

reconhecidos por violência física, psicológica, sexual ou omissiva contra a faixa etária infantil 

(NEPOMUCENO, 2008). 

Quando se deflagra essa violação em casos suspeitos ou confirmados de violência 

contra criança ou adolescente, o ECA no Art. 13º determina a obrigatoriedade de 

comunicação ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, ressaltando a ausência de 

prejuízos de outras determinações legais, dessa forma, visualizada essa hipótese de maus-

tratos perpetrados por pais ou responsáveis, a autoridade poderá determinar que o agressor 

seja afastado da moradia, em acordo ao que está explícito no Art. 130º (ABRAPIA, 1997). A 

comunicação pode ser realizada em caráter sigiloso e anônimo, representando um dever legal, 

destacando que a punição não é exclusiva para quem pratica o ato violento, o indivíduo que 

tem conhecimento e se omite, não exercendo a notificação, é punido como previsto na 

legislação (SANTORO JUNIOR, 2002). 

Assim sendo, a efetiva identificação e notificação possibilitam um sistema de dados 

atualizado, havendo carência no Brasil na uniformização oficial dessas informações, de 

fundamental importância no dimensionamento epidemiológico do agravo, que seriam 

utilizados como respaldo para construção de estratégias e de políticas públicas direcionadas 

ao agravo, amparados na legislação vigente, rompendo o ciclo da violência que aflige crianças 

e adolescentes (MARTINS; JORGE, 2009). Porém, esses direitos estão sendo negligenciados, 

seja por inabilidade em reconhecer os casos e as leis ou por omissão diante das ocorrências. 

 

 

2.5 A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A ESCOLA 

 

 

Para abordar e enfrentar um problema de magnitude crescente, as ações e 

intervenções necessitam pela sua complexidade, de um trabalho compartilhado por 

profissionais de áreas diversificadas de atuação para consolidar uma rede de proteção social 

interdisciplinar (FERREIRA et al, 1999; BRASIL, 2008). A Rede de Proteção social 

desenvolve um trabalho entre setores sociais articulando a sociedade civil, entidades 

governamentais e não governamentais planejando e organizando coletivamente ações e 
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recursos para promover à proteção integral da infância e adolescência, gerando recursos com 

as famílias, comunidades e instituições, encadeadas pelas políticas públicas e órgãos de 

assistência social, com o objetivo de prevenir e combater os maus-tratos infantis, mas também 

propiciar o encaminhamento das vítimas e de suas famílias (DESLANDES, 1994; BRASIL, 

2007; NJAINE et al, 2007). 

Cavalcanti (1999) refere que a composição do trabalho em rede absorve instituições 

como educação, saúde, justiça, segurança e cultura, promovendo integração interdisciplinar, a 

qual propicia sustentabilidade para o fortalecimento e continuidade das intervenções de 

enfrentamento à violência. O envolvimento de vários setores, segundo Martins e Jorge (2009), 

possibilita a intersetorialidade, premissa indispensável para aplicar o princípio de promoção 

da saúde e proteção integral às crianças e adolescentes, produzindo resultados promissores e 

superando o trabalho setorializado e verticalizado. 

Dentre os componentes da rede de proteção social, na pesquisa realizada por 

Habigzang et al (2006), o Conselho Tutelar destacou-se como a instituição mais procurada 

para comunicação e acompanhamento dos casos, demonstrando a relevância que este órgão 

ocupa na rede e na sociedade, necessitando de apoio para desempenhar suas funções.Esse 

estudo corrobora a observação de Ferreira et al (1999) sobre a importância da notificação 

como procedimento que procura estabelecer parceria com outros segmentos para proteção da 

criança e apoio à família.Nesse contexto, o Conselho Tutelar ao receber a notificação inicia o 

acionamento dos componentes da rede, compartilhando informações e responsabilidades para 

um seguimento uniforme e adequado a cada caso. 

Njaine et al (2007) recomendam que a consolidação da rede de proteção social impõe 

que seus integrantes mantenham um processo de comunicabilidade para atuarem em 

sincronia, de forma que compartilhem significados e objetivos com similar compreensão do 

mau-trato infantil, suas causas e conseqüências, podendo ser dificultado quando há 

divergências políticas, compreensão díspar da temática e conflitos de interesses entre as 

instituições participantes. Acrescentam ainda que, o Brasil não apresenta um mapeamento 

estabelecido de redes em suas diversas regiões. 

A dificuldade de integração entre as entidades envolvidas é considerada entrave para 

o desempenho e fortalecimento do trabalho em rede, observando-se a fragmentação e 

dispersão das atividades, quando não são conduzidas com interdisciplinaridade. Ressaltando 

que a ausência de envolvimento da família é outro empecilho que interfere na execução dos 

serviços, tendo em vista que o alvo de abordagem são as vítimas e os agressores, atores e
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autores, que constituem o núcleo onde se deflagra a violência doméstica (CAVALCANTI, 

1999; HABIGZANG, 2006).  

Considerando a aplicação da interdisciplinaridade articulada na rede de proteção 

social, entende-se que o enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes 

não é competência de um segmento social isolado, devendo ser compartilhado por diversos 

atores sociais, a considerar a participação da escola como espaço privilegiado de debate e 

difusão de informações, capacitada a potencializar ações conjuntas na prevenção e 

identificação de maus-tratos infantis (LIBERAL et al, 2005; LIMA, 2008). Ressaltando que a 

referida instituição possui acessibilidade e frequente contato com o universo infantil e suas 

famílias, tendo em vista que estudar está inserido no cotidiano cultural da sociedade 

(FALEIROS; MATIAS; BAZON, 2009). 

Destaca-se no contexto escolar para abordagem de maus-tratos infantis, a fase da 

Educação Infantil, que de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), tem como finalidade a assistência às crianças de até seis anos de idade, nos ciclos de 

creche e pré-escola, complementando a ação da família e da comunidade, priorizando o 

desenvolvimento integral em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social (BRASIL, 

1996). 

Essa fase da educação básica reveste-se de importância na temática por representar o 

momento de socialização na vida da criança que perpassa o ambiente privado da família, pois 

até então, ela convivia com seus responsáveis e cuidadores. O dever em cuidar e educar se 

estende à escola, configurando oportunidade na detecção dos desdobramentos que permeiam 

as relações familiares conflituosas em casos identificados em seus educandos 

(VAGOSTELLO et al, 2003; SANTOS; FERRIANI, 2007). 

Acrescenta-se o fato de que a população atendida na Educação Infantil representa a 

faixa etária de maior vulnerabilidade visualizada em sua expressiva dependência de adultos, 

associado à fragilidade física e inabilidade para reagir a atos violentos, além de apresentar 

índices estatísticos superiores em relação às demais idades (DESLANDES, 1994; MARTINS; 

JORGE, 2009). Observa-se ainda, segundo Brino e Williams (2003), que crianças menores de 

seis anos de idade, em fase de desenvolvimento onde a cognição e verbalização são 

insuficientes para relatar principalmente o abuso sexual, podem estar expostas a tempo 

prolongado de vitimização. 

Lima (2008) considera a relevância das instituições de Educação Infantil no trabalho 

do cuidar, educar e proteger a criança, realizando práticas que primem pela defesa de seus 

direitos e contrária a qualquer modalidade de violência perpetrada contra elas, constituindo 
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objetivo a ser contemplado pelas creches e pré-escola. Além do que, não se constitui apenas 

um dever fundamentado na LDB, está explícito no Art. 45º do ECA a responsabilidade do 

setores saúde e educação na conduta frente ao agravo, definindo que a não comunicação de 

maus-tratos à autoridade competente, por médicos, professores, ou responsável por 

estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, 

corresponde infração administrativa sujeita à penalidade (BRASIL, 1990).  

Em consonância, Brasil (2001) insere a educação na Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências, propondo medidas articuladas, com base na 

intersetorialidade, visando comportamentos e ambientes saudáveis, ratificando a importância 

da promoção da saúde para o enfrentamento da violência. A referida política entende como 

promoção da saúde “um processo político e social mediante o qual se busca a adoção de 

hábitos e estilos de vida saudáveis, individuais e coletivos, e a criação de ambientes seguros e 

favoráveis à saúde”. 

Demonstra-se a importância das instituições de educação na prevenção, identificação 

e acompanhamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes, com base em ações 

intersetoriais e interdisciplinares, ancorados por políticas públicas e legislação vigente. Com 

esse propósito é lançada a estratégia das Escolas Promotoras de Saúde, objetivando 

desenvolver a capacidade dos países da América Latina e Caribe na área de saúde escolar. Seu 

processo de trabalho propõe à integralidade na educação para saúde e aborda a interrelação 

dos agravos com seus fatores determinantes de maneira contextualizada, respondendo as 

necessidades do educando em cada fase de seu desenvolvimento (IPPOLITO-SHEPHERD, 

2003; LIBERAL et al, 2005). 

O educador é então visualizado como agente social na identificação da violação dos 

direitos de crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos infantis, no entanto, carece de apoio 

e espaço para desenvolver seus deveres como cidadão e profissional em relação à proteção do 

infante, além de representar elo fundamental entre a sociedade e a família. Contudo, para 

desempenhar seu papel, esse profissional, além de atento, necessita estar capacitado para 

reconhecer peculiaridades das formas de apresentação da violência doméstica e situações que 

configuram risco em seus alunos.  

A integração da escola às Redes de Proteção Social possibilita a atuação de 

educadores frente à violência doméstica com o envolvimento da comunidade em torno do 

problema. Nesse contexto, em 2004, o Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), lançou o Projeto Escola que 

Protege cujo objetivo primordial é integralizar a escola à rede de proteção integral para 
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prevenir e combater o evento, a partir do entendimento de que a entidade educacional 

representa base de apoio na superação das seqüelas físicas e psicológicas advindas da 

violência doméstica (BRASIL, 2007). 

Entretanto, os educadores ao efetuarem sua participação ante a sociedade não 

constroem uma atuação efetiva para o enfrentamento da vitimização na infância e 

adolescência. Essa premissa é descrita por Lima (2008) quando observa em seu estudo que o 

engajamento das instituições de Educação Infantil frente ao agravo está aquém do previsto, 

acrescentando que as escolas necessitam melhorar suas práticas em relação à temática.  

Atenha-se para um fato verificado em serviços de notificação, que demonstram 

escassez de informações oficiais procedentes do setor educacional referentes a atos violentos 

contra crianças, refletindo o ineficiente posicionamento dos educadores diante do problema 

(PANÚNCIO-PINTO, 2006). A subnotificação foi similarmente observada por Faleiros; 

Matias e Bazon (2009) verificando em estudo realizado, que na escola os dados de suspeição 

de casos foram acima dos oficialmente registrados por esse setor, constatação grave tendo em 

vista que a notificação é ação fundamental no desencadeamento de medidas protetoras às 

crianças e adolescentes. 

Compreendendo a escola como de importância inquestionável no combate à 

violência doméstica é necessário entender o que justificaria a participação ineficaz das 

instituições frente ao problema, Brino e Williams (2003), em estudo que retrata a concepção 

dos professores diante do abuso sexual, apreenderam que a identificação seria facilitada se 

estes recebessem capacitação continuada, pois, do contrário, estabelece-se uma lacuna na 

formação que não permite ou dificulta a assimilação adequada sobre o tema e quais os meios 

corretos de abordá-lo. 

Em acordo, Santos e Ferriani (2007) estudando profissionais da Educação Infantil em 

torno da violência doméstica, referem que a fala dos educadores apontam para a angústia que 

os cerca pela necessidade de capacitação sobre o fenômeno, no sentido de melhorar a 

qualidade dos serviços oferecidos em creches e pré-escola. O treinamento dos diversos 

profissionais que lidam com crianças e adolescentes refletirá no incremento de registros 

oficiais, condição fundamental para o delineamento de programas de prevenção e atenção. 

(FERREIRA et al,1999). 

Torna-se evidente que a violência doméstica contra crianças e adolescentes necessita 

ser elencada como prioridade em pesquisas que abordem o tema, como também na agenda 

setorial de políticas públicas. Destaca-se a importância da formação de redes de atendimento, 

integrando atividades intersetoriais e interdisciplinares para o enfrentamento e redução do 
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grave problema de saúde pública, possibilitando meios e estratégias que resultem na 

prevenção, identificação e interrupção das agressões ocorridas na infância e adolescência 

(MINAYO; SOUZA, 1999; MARTINS; JORGE, 2009 

Para realizar esse trabalho de forma promissora é imprescindível a sensibilização, 

mobilização e capacitação de educadores com a finalidade de prepará-los para lidar com 

situações conflituosas e dolorosas, que ao longo do tempo vêm sendo silenciada e 

negligenciada pela sociedade, e ainda, estabelecer parceria com a Rede de Proteção Integral. 

Esses atores sociais necessitam estar atentos para reconhecer os maus-tratos, além de absorver 

conhecimentos sobre aspectos legais, políticas públicas de saúde, dados epidemiológicos e 

prejuízos decorrentes do evento (PIRES; MIYAZAKI, 2005; BRASIL, 2007). 

Em 2010, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou vinte anos desde sua 

promulgação, garantindo direitos às crianças e adolescentes, que devem ser defendidos e 

respeitados por toda sociedade civil, e, em relação à violência doméstica contra crianças e 

adolescentes, deixa claro as medidas a serem adotadas para que esses sujeitos não se tornem 

vitimizados. Contudo, observa-se na realidade, a violação cotidiana dos direitos adquiridos, 

quando se assiste a população infantil como atores sociais protagonizando o papel de vítimas 

de agressões, a mercê de adultos, que desprendem suas emoções e instintos em seres que estão 

em plena fase de desenvolvimento. 

As entidades governamentais e não governamentais, a sociedade civil como um todo, 

tem uma imensa dívida para com a infância e adolescência. Os educadores necessitam 

assumir seu papel no enfrentamento do mau-trato infantil, compreendendo que, identificar e 

notificar, inserindo-se na rede de proteção social, contribuirá para a promoção da saúde e 

proteção integral, atuando na prevenção e redução do evento, quebrando o ciclo da violência e 

promovendo a cultura da paz. O “pacto do silêncio” deve ser rompido, para que seja extinta a 

geração de pequenos mártires que se reproduzem em futuros agressores. 
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3. CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Desenhou-se uma pesquisa descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. 

Cervo; Bervian; Da Silva (2006), descrevem a pesquisa descritiva como a necessidade de se 

conhecer os níveis de estrutura a que está condicionado o ser humano em seu convívio social 

em seus mais diversos conflitos que podem surgir de forma individual ou coletiva. 

Minayo 2008 refere quanto à pesquisa qualitativa que: 

 

Desenha-se no universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, 

dos valores e das atitudes, entendendo esse conjunto de fenômenos humanos como 

parte da realidade social, e, considera que o ser humano se distingue não só por suas 

ações, mas também reflete e interpreta seus atos no contexto da realidade vivida e 

partilhada por seus semelhantes (MINAYO, 2008, p. 21). 

 

 

3.2 CENÁRIO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

O estudo transcorreu no período de março a setembro de 2010, em uma escola 

pública do município de Campina Grande, administrada pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto. O município está situado no agreste do estado da Paraíba com 

extensão territorial de 620.628 Km
2 

e população de 385.276 habitantes. 

A instituição localizada na zona oeste da cidade atende às etapas da Educação 

Infantil, na fase da pré-escola, e Ensino Fundamental I da educação básica tratada na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). A seleção do cenário ocorreu por 

intencionalidade em virtude do gestor da unidade educacional manifestar receptividade a 

trabalhos de pesquisa científica. 

A entrada no campo de pesquisa foi realizada em um primeiro contato com a gestora 

(diretora geral) da instituição para explanação do projeto e solicitação de permissão para 

desenvolver a pesquisa, não tendo sido colocado nenhum obstáculo. O Termo de Autorização 

Institucional (ANEXO A) foi emitido e encaminhado junto ao projeto de pesquisa para 

apreciação no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba / CEP-
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UEPB. A partir desse momento a pesquisadora iniciou o período de interação com os 

profissionais da escola, o que permitiu estabelecer um elo de confiança com os atores 

envolvidos, no sentido de formar uma aliança que favoreceu a construção do estudo (FLICK, 

2009). O conteúdo da pesquisa e sua operacionalização foram apresentados pela pesquisadora 

na reunião de planejamento pedagógico realizada em março de 2010. 

 

 

3.3 DELINEAMENTO AMOSTRAL 

 

 

O delineamento da amostra seguiu o método de inclusão progressiva, sem 

delimitação prévia do número de participantes, interrompido por critério de saturação teórica, 

observado quando as informações relatadas pelos sujeitos expressaram regularidade de 

apresentação (DESLANDES, 2008). Participaram da inclusão progressiva profissionais da 

Educação Infantil, que de alguma forma estão inseridos no contexto educativo que vai além 

do espaço da sala de aula (BRASIL, 2004), mediante anuência explicitada por meio de 

assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), obedecendo ao 

que recomenda a Resolução 196/96 (BRASIL, 1996). 

A Educação Infantil foi selecionada por representar na vivência da criança, o 

momento em que o dever de cuidar e educar se estende à escola, além de receberem usuários 

em idade de franca vulnerabilidade a sofrerem agressões, oportunizando o reconhecimento e 

adoção de medidas pertinentes (SANTOS; FERRIANI, 2007). 

No curso do estudo a pesquisadora foi interpelada por duas professoras do Ensino 

Fundamental as quais questionaram se poderiam participar das entrevistas alegando o 

interesse em temática de relevância no universo infantil, dessa forma gostariam de fazer parte 

da amostra. A inclusão foi aceita considerando que todos os profissionais que trabalham na 

escola pesquisada participam do cenário de vida dos educandos, portanto acrescentariam 

subsídios para a pesquisa. 
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3.4 OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

 

 

Com a finalidade de coletar dados pertinentes à natureza da pesquisa, optou-se por 

utilizar a técnica de entrevistas, na modalidade semi-estruturada, contemplando perguntas 

abertas e fechadas, no qual as informações foram construídas no diálogo com o indivíduo 

entrevistado e trataram da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que vivencia. Dessa 

forma, a verbalização sobre a temática ocorreu livremente, sem condicionamento restrito à 

pergunta formulada (MINAYO, 2008).  

O instrumento de coleta seguiu um roteiro elaborado previamente com seis questões 

norteadoras (APÊNDICE B), relacionadas ao objeto de estudo: 1) Para você o que é violência 

contra a criança? 2) Como você consegue perceber aqui no seu trabalho situações suspeitas de 

que a criança está sofrendo algum tipo de violência? 3) Quando você percebe ou fica 

desconfiado que a criança está sofrendo em casa o que você faz? 4) O que ajuda você nessa 

hora? O que dificulta para você nessa hora? 5) O que você acha que poderia te dar “força” 

para ajudar a criança? 6) Em termos legais como devemos agir para proteger a criança nesses 

casos? 

Para complementar a pesquisa com informações gerais que permitiram caracterizar 

os participantes, aplicou-se um instrumento com perguntas fechadas (APÊNDICE C) 

abordando: naturalidade, sexo, tempo de residência em Campina Grande, estado civil, número 

de filhos, grau de escolaridade, função que desempenha na escola e renda familiar dos 

entrevistados (APÊNDICE D). 

As entrevistas transcorreram na própria escola, em caráter individual, em dia e 

horário acordados previamente e em local reservado, respeitando as conveniências dos 

participantes, principalmente no que concerne a não prejudicar as atividades no seu contexto 

de trabalho. A principal dificuldade encontrada para realização das entrevistas compreendeu a 

indisponibilidade de sala reservada, sendo utilizado espaço que estivesse disponível no 

momento da coleta, o qual, por ser próximo às salas de aula sofria influência de barulhos 

externos que de alguma forma dificultaram a transcrição das entrevistas. 

Considerando que a entrevista é acima de tudo um diálogo, estando condicionada a 

dinâmica das interações e subjetividade que existe na sociedade, foi iniciada por um momento 

de conversa livre, também chamado “aquecimento”, visando quebrar o gelo que poderia advir 

da inibição dos sujeitos (MINAYO, 2008). 
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Foram entrevistadas cinco professoras, a orientadora educacional, a supervisora 

educacional, a assistente social, uma secretária, dois auxiliares de serviços gerais, a diretora 

adjunta e a gestora (diretora geral), totalizando treze entrevistas. Gravou-se as falas em 

aparelho de áudio-MP4 que permitiu o registro fidedigno e posterior transcrição de forma 

integral, condição relevante para análise e interpretação dos resultados. Cada indivíduo foi 

identificado pela letra E correspondente à inicial da palavra Educador e o número em 

algarismo arábico subscrito correspondente a sequência de coleta (E1, E2...). 

 

 

3.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

 

Procedeu-se a transcrição dos relatos na íntegra, pois, conforme Gomes (2008), a 

fidelidade na descrição compreende o conjunto de pensamentos e concepções do indivíduo, 

como se os dados falassem por si próprios. Depois de transcritas, as informações foram 

analisadas aplicando o método de análise de conteúdo, modalidade temática, que consiste em 

desvendar os núcleos de sentido (APÊNDICE E) representativos da comunicação, os quais 

dependendo da presença ou frequência de aparição podem significar alguma coisa para o 

objeto analítico pesquisado (BARDIN, 2009). Ainda segundo a autora, o agrupamento dos 

resultados em unidades temáticas permite a interpretação de motivações de opinião, de 

atitudes, de valores e crenças. 

O desenvolvimento deste tipo de análise se estrutura em quatro etapas: a pré-análise, 

a exploração do material, tratamento dos resultados e interpretação. A fase de pré-análise 

compreende o período de leitura, organização e sistematização das idéias iniciais. A 

exploração do material consiste em proceder a operações, codificações e transformações do 

mesmo em núcleos de compreensão. Na fase de tratamento das informações, os resultados são 

trabalhados de modo a serem significativos e válidos e posteriormente segue sua interpretação 

(BARDIN, 2009). Após a realização de tratamento dos resultados emergiram os temas que 

possibilitaram as discussões, fundamentadas na revisão da literatura que alicerçou o estudo. 
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS  

 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 

da Paraíba / CEP-UEPB, CAAE nº0596. 0133.000-09 (ANEXO B), em acordo com a 

Resolução 196/96 sobre pesquisas em seres humanos do Conselho Nacional de Saúde / 

Ministério da Saúde (BRASIL, 1996). Para os profissionais que se dispuseram a participar foi 

apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) que dispõe sobre 

o sigilo na identidade do participante e o direito a desistência da pesquisa em qualquer fase do 

estudo, além de conter declaração do pesquisado admitindo que esteja informado acerca da 

pesquisa e que autoriza, mediante sua assinatura, a realização das ações necessárias à coleta 

de dados. 
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PERCEPÇÕES DE EDUCADORES SOBRE SEU PAPEL FRENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

CONTRA A CRIANÇA 

PERCEPTIONS OF EDUCATORS ABOUT THEIR ROLE IN DOMESTIC VIOLENCE AGAINST 

CHILDREN  

Mônica Cavalcanti Trindade de Figueiredo
1
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RESUMO: A escola é considerada um ambiente privilegiado para promoção da saúde e proteção 

integral de educandos. No entanto, a literatura descreve uma insuficiente participação desse setor no 

manejo da violência doméstica contra a criança. Diante deste quadro, o objetivo do estudo foi avaliar a 

percepção de educadores sobre seu papel diante da violência doméstica contra a criança. A partir de 

uma abordagem qualitativa foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com pessoas que atuam 

junto à Educação Infantil, sendo os relatos submetidos à análise de conteúdo proposta por Bardin. As 

falas demonstraram a percepção do outro em seus aspectos biopsicossocias que expõe através de 

alterações comportamentais o sofrimento vivenciado no âmbito familiar, destacando a preocupação 

com a violência verbal que, apesar da invisibilidade, provoca cicatrizes na vida da criança. Mesmo 

percebendo a violência doméstica como descumprimento de direitos, os educadores recorrem à 

notificação somente quando não conseguem solucionar o conflito com a família, o que resulta em 

violação de direitos e contribui para subnotificação. Os discursos refletiram a ausência de referência e 

contra-referência na abordagem da vitimização infantil, suscitando a necessidade de intersetorialidade 

no enfrentamento ao agravo.  

Palavras-chave: Violência Doméstica. Maus-Tratos Infantis. Saúde Escolar. Educação em 

Saúde. Pediatria. 

ABSTRACT: The school is considered a privileged place for health promotion and full protection for 

students. However, the literature describes an insufficient involvement of this sector in the 

management of domestic violence against children. Given this context, the objective was to assess the 

perception of educators about their role in domestic violence against children. From a qualitative 

approach, we conducted semi-structured interviews with people who work with the Early Childhood 

Education, and the reports submitted to content analysis proposed by Bardin. The reports showed the 

perception of others in their biopsychosocial aspects through which exposes the suffering experienced 

behavioral changes within the family, highlighting the concern about the verbal violence that, despite 

the invisibility causes scarring of the child's life. Even seeing domestic violence as a violation of 

rights, educators resort to notice only when they can not resolve the conflict with the family, which 

results in rights violations and contributes to underreporting. The speeches reflected the absence of 

reference and cross-references in the study of child victimization, indicating the need for intersectoral 

approach in dealing with the offense. 

 

Keywords: Domestic Violence. Child Abuse. School Health. Health Education. Pediatrics.  
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INTRODUÇÃO 

 

A violência doméstica contra a criança compreende problema de saúde pública 

perpetrado por indivíduo em posição de superioridade, de caráter abusivo que pode provocar 

dano físico ou psicológico à criança. Encena-se no interior dos lares onde o agressor pode ser 

alguém com laços parentais com a vítima ou de convívio íntimo no espaço doméstico, 

ressaltando que os pais biológicos, usando a autoridade que exercem sobre os filhos e 

encobertos pela inviolabilidade da privacidade familiar, configuram os principais autores da 

agressão
1
.  

Entidades governamentais e não governamentais preocupadas com a questão da 

violência contra a criança referenciam que para identificação e manejo adequado, alguns 

sinais e sintomas observados na vítima permitem categorizar o agravo sugerindo se ocorreu 

abuso físico, sexual, psicológico ou negligência, que pode apresentar-se isolado ou 

simultaneamente em uma mesma criança
2, 3

. Independente do tipo de agressão infligida, tal 

violência pode acarretar prejuízos ao desenvolvimento biopsicossocial da criança com 

reflexos na vida adulta, principalmente no que concerne à reprodutibilidade do 

comportamento violento em gerações subsequentes
4, 5

.  

Com a finalidade de prevenir danos dessa natureza, promover a saúde e garantir 

cidadania, a promulgação da Constituição Federal Brasileira em 1988 e implementação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, representaram um grande avanço no 

que diz respeito aos direitos de crianças e adolescentes
6, 7

. O referido estatuto em seu Art.13 

versa a obrigatoriedade de notificar a suspeição ou confirmação de casos de maus-tratos 

infantis ao Conselho Tutelar, órgão que tem a missão de zelar pelo cumprimento da legislação 

que ampara a população alvo
7
.  

Entretanto, diante da subnotificação evidenciada observa-se que essa determinação 

não está sendo rigorosamente cumprida, resultando em dados inconsistentes e fragmentados, 

que dificulta a elaboração de estratégias para combater o agravo pela inexistência de sua real 

dimensão
 3

. 

Considera-se que ações e intervenções de enfrentamento, além da notificação, 

necessitam de um trabalho que contemple a intersetorialidade
4
, a qual quando compartilhada 

pelos diversos setores responsáveis pela assistência à criança, asseguram a consolidação das 

redes de proteção social
8, 9

. Nesse sentido, a escola que mantém um convívio cotidiano com as 

crianças e suas famílias é considerada um ambiente privilegiado para promoção da saúde e 
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proteção integral de educandos, reconhecendo casos de maus-tratos infantis e adotando 

medidas pertinentes
10

.  

Não obstante, a literatura tem descrito uma insuficiente participação do setor 

educacional no manejo do problema, contribuindo para a subnotificação e suscitando 

questionamentos sobre os motivos que poderiam refletir no posicionamento do educador 
11,12.

 

Ante ao exposto, o objetivo do estudo foi avaliar a percepção de educadores sobre seu papel 

diante da violência doméstica contra a criança, abordando conhecimentos e atitudes em casos 

vivenciados no contexto de trabalho. 

 

METODOLOGIA 

 

Desenhou-se uma pesquisa descritiva e exploratória de natureza qualitativa que 

possibilitou imergir na realidade social dos sujeitos, considerando que seres humanos 

executam, refletem e interpretam suas ações no contexto da vivência individual e coletiva 
13

. 

O estudo transcorreu no período de março a setembro de 2010, em uma escola pública 

municipal de Campina Grande, cidade situada no agreste do estado da Paraíba com extensão 

territorial de 620.628 Km
2 

e população de 385.276 habitantes
14

. A instituição localizada na 

zona oeste do município atende às etapas da Educação Infantil na fase da pré-escola, e Ensino 

Fundamental I da educação básica tratada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

15
.  

Delineou-se a amostra utilizando-se o método de inclusão progressiva, mediante 

anuência na assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sem delimitação 

prévia do número de participantes, sendo interrompida por critério de saturação teórica, 

observado quando as informações relatadas pelos sujeitos expressaram regularidade de 

apresentação 
16

.  

Participaram profissionais que de alguma forma estão inseridos no contexto da 

Educação Infantil que vai além do espaço da sala de aula, compreendendo que a 

responsabilidade e compromisso com os discentes não está limitado ao professor, mas 

estende-se a todos que no âmbito da escola participam do convívio e formação da criança
17

.  

Selecionou-se essa etapa do ensino básico, por representar o momento em que o dever 

de cuidar e educar a criança se estende à escola, além de receberem usuários em idade de 

franca vulnerabilidade a sofrerem agressões, oportunizando o reconhecimento e adoção de 

medidas adequadas
18

. 
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A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 

da Paraíba / CEP-UEPB, CAAE nº0596. 0133.000-09, em acordo com a Resolução 196/96 

sobre pesquisas em seres humanos do Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde 
19

. 

Com a finalidade de coletar dados, utilizou-se a técnica de entrevistas de semi-

estruturadas, na qual o entrevistado pode verbalizar livremente sobre a temática a partir de 

uma questão norteadora 
13

. 

O instrumento de coleta seguiu um roteiro elaborado previamente com seis questões 

relacionadas ao objeto de estudo: 1) Para você o que é violência contra a criança? 2) Como 

você consegue perceber aqui no seu trabalho situações suspeitas de que a criança está 

sofrendo algum tipo de violência? 3) Quando você percebe ou fica desconfiado que a criança 

está sofrendo em casa o que você faz? 4) O que ajuda você nessa hora? O que dificulta para 

você nessa hora? 5) O que você acha que poderia te dar “força” para ajudar a criança? 6) Em 

termos legais como devemos agir para proteger a criança nesses casos? 

Para complementar as entrevistas com informações que permitiram caracterizar os 

participantes aplicou-se um instrumento com questões fechadas abordando: naturalidade, 

sexo, tempo de residência em Campina Grande, estado civil, número de filhos, grau de 

escolaridade e função que desempenha na escola. 

Realizaram-se 13 entrevistas as quais foram gravadas em aparelho MP4 e 

posteriormente transcritas na íntegra, sendo cada indivíduo identificado pela letra E 

correspondente a palavra Educador e o número em algarismo arábico subscrito 

correspondente a sequência de coleta (E1, E2...). Após a transcrição, os relatos foram avaliados 

pela técnica de análise de conteúdo, na modalidade temática, considerando que o 

agrupamento dos resultados em unidades temáticas permite a interpretação de motivações de 

opinião, de atitudes, de valores e crenças
20

.  

 

RESULTADOS e DISCUSSÃO  

 

Foram entrevistadas cinco professoras, uma orientadora educacional, uma supervisora 

educacional, uma assistente social, uma secretária, dois auxiliares de serviços gerais, uma 

diretora adjunta e uma gestora (diretora geral). Dentre os entrevistados doze eram do sexo 

feminino e um do sexo masculino, com idades superior a trinta anos e residentes em Campina 

Grande há mais de vinte anos. Todos com nível superior de instrução e com naturalidade em 

cidades da região Nordeste. O estado civil distribuiu-se em seis casados, dois divorciados, 

dois separados e três solteiros e apenas os solteiros não tinham filhos. 
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Identificaram-se cinco temas a partir dos relatos de educadores: o desrespeito a criança 

como sujeito de direitos; o poder de agressão da violência verbal; comportamento infantil: 

espelho do sofrimento; enfrentamento da violência: primeiro uma questão familiar e a escola 

em defesa da criança: limites e possibilidades.  

 

 

O DESRESPEITO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS 

 

O reconhecimento da criança como sujeito de direitos foi observado no discurso de 

educadores, quando em suas falas, consideraram que a violência representa o não 

cumprimento de direitos adquiridos pela criança, impedindo o que norteia a infância como 

fase especial do desenvolvimento humano.  

 

 “é quando você tá tirando da criança os direitos que ela tem, o direito a uma infância plena, o 

direito de ela ser criança em toda sua plenitude” (E4 - professora). 

 

“tudo que num desrespeito, assim, num desrespeito a idade deles, porque eles são, como é que 

eu quero dizer, eles são assim, indefesos, no caso então, é tudo que desrespeita os direitos 

deles”(E12 – auxiliar de serviços gerais). 

 

O discurso dos diferentes profissionais explicita que eles conhecem a existência da lei, 

e assim, deveriam atuar amparados nos documentos legais, proporcionando àqueles que estão 

sob seus cuidados o usufruto da proteção integral. No entanto, autores salientam o insuficiente 

engajamento das instituições educacionais principalmente no que tange a notificação de casos 

de maus-tratos identificados no âmbito escolar, provavelmente pela falta de capacitação para 

reconhecê-los 
11, 12,21

. 

Os direitos de crianças e adolescentes foram respaldados na Constituição Federal 

Brasileira de 1988 em seu Art. 227, no qual crianças e adolescentes deixam de ser propriedade 

de seus pais, passando a constituir grupo societário, com direitos que devem ser assegurados 

pela Família, Estado e Sociedade 
6
. Dois anos após, em 1990, surge o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), diploma legal que tem como princípio a Doutrina de Proteção 

Integral, ratificando a condição de sujeito de direitos conferida na Carta Magna, objetivando 

promover saúde e cidadania à infância e adolescência 
7
. 

A escola como núcleo de socialização da criança tem o compromisso de prover 

segurança, cidadania, saúde e afetividade necessária ao pleno desenvolvimento infantil. 

Porém, não é suficiente perceber a violência como descumprimento de direitos, é fundamental 
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conhecer o que discorre a legislação e empoderar-se acerca dos aspectos que norteiam 

prevenção, identificação e seguimento  para o enfrentamento da violência doméstica contra a 

criança. 

 

O PODER DE AGRESSÃO DA VIOLÊNCIA VERBAL 

 

No curso das entrevistas os educadores mostraram que conhecem as modalidades de 

violência doméstica contra a criança referindo-se à negligência e a violência física em acordo 

ao que discorre a literatura 
3
. 

 

“alguns fatores que considero que caracteriza essa violência, o primeiro é, por exemplo, a 

negligência [...] se você percebe que a criança, há um desleixo com relação, por exemplo, ao 

cuidado” (E1 - professora). 

 

“além das agressões físicas que a gente também percebe, que muitas vezes os pais escondem, 

dizem que foi queda (E6 - professora). 

 

Contudo, dentre os tipos de violência doméstica reconhecidos, estes profissionais 

expressaram sentimento de revolta e inquietação com a criança exposta à violência verbal, 

observado em tratamentos de depreciação, desrespeito e humilhações
3
: 

 

“a violência verbal dói muito mais do que a física, eu tive poucos casos de crianças relatarem 

em sala de aula algum tipo de violência, violências verbais, por exemplo: - Hoje tia, minha 

mãe me chamou de cachorro da molesta, que eu sou um menino nojento, que não valo nada, 

se eu não me cuidar quando eu crescer vou ser um ladrão. Pra mim isso é uma violência 

muito mais grave do que uma palmada no bumbum”(E5 - professora). (Observou-se nos gestos 

e no tom áspero da voz de E5 a indignação e revolta com o tratamento dirigido à criança) 

 

“palavras de baixo calão que os pais ou responsáveis, quem toma conta da criança dirigem a 

elas [...] a gente vê isso na presença da gente na própria instituição, é:- nojento, essa peste. 

Então isso é uma violência contra a criança, eles trazem essas marcas pra dentro da realidade 

da gente no convívio com outros colegas” (E6 - professora). 

 

Como não se materializa, a violência verbal ou psicológica é considerado entre os 

tipos de maus-tratos infantis o que apresenta dificuldades para seu reconhecimento, podendo 

desenvolver-se isolada ou camuflada na contextualização de outras violências
5
. Contribui 

negativamente na cognição e socialização de suas vítimas, conservando-se invisível em 

atitudes que influenciam diretamente a formação de uma identidade distorcida sobre si 

mesmo
22

. 

Embotada no silêncio que a cerca, a violência psicológica permanece no universo da 

subnotificação, seja pela inabilidade ou pela omissão em sua identificação, condição aludida 
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em relato e confirmada na literatura, onde a realidade é discordante das estatísticas oficiais, 

panorama que colabora para que não sejam efetivadas políticas de redução ao agravo
3, 12

. 

 

“a violência psicológica e emocional, talvez seja mais cruel porque ela é silenciosa, nem 

sempre ela é vista, nem sempre ela está nas estatísticas. O que vai para as estatísticas é mais o 

que está aos olhos” (E10 - diretora). 

 

Outro fator que E1 e E2 consideraram como violência psicológica foi a objetalização da 

criança, onde não lhe é permitido exprimir suas aspirações e questionamentos, sendo imposta 

a vontade do adulto a quem ela deve obediência. Esse comportamento observado na cultura 

adultocêntrica denota a “coisificação” do sujeito, na qual palavras e expressões direcionadas à 

criança são consideradas regras disciplinadoras, portanto tolerados pela sociedade
23

. 

 

 “a outra coisa são os castigos, a história da má interpretação dos limites, então se fazem os 

castigos psicológicos, você não pode isso [...] ela fica tudo não, não, não, às vezes ela não cria 

dentro de si a possibilidade do sim” (E1 - professora). 

 

“é você ir de encontro com o gosto dela, o prazer dela, às vezes a gente quer que as crianças da 

gente fique sentadinha o tempo todo só estudando aquilo que a gente quer” (E2 – orientadora 

educacional). 

 

Pesquisas desenvolvidas em escolas referem à violência física como a mais 

identificada no âmbito educacional, por deixar indícios de fácil reconhecimento
11, 24

, no 

entanto, na percepção dos entrevistados deste estudo essa tipificação de violência não foi 

confirmada como fonte predominante de identificação e angústia. Pode-se abstrair que o lugar 

de destaque da agressão verbal reflete o interesse dos envolvidos na educação e formação de 

crianças, com o domínio que tem a palavra e a afetividade na construção ou destruição da 

personalidade, repercutindo diretamente no aprendizado e na aquisição de competências e 

habilidades ao longo da vida. 

 

COMPORTAMENTO INFANTIL: ESPELHO DO SOFRIMENTO 

  

A violência doméstica contra a criança geralmente remete ao encontro de marcas no 

corpo ou de sinais de negligência que conduzem a suspeição ou certeza de vitimização. 

Porém, no ambiente escolar, alguns estigmas percebidos no comportamento do educando, 

podem refletir um sofrimento vivenciado no âmbito familiar, os quais são observados em 
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reações com aspectos diversificados
25, 26

. Consoante com a literatura, esses estigmas foram 

relatados nos depoimentos: 

 

 “a gente pode observar que a criança deva estar passando por alguma agressão quando a gente 

observa que a criança ela é muito calada, ela fica muito só, procura se isolar” (E13 – diretora 

adjunta). 

 

“no momento que a criança tá ali no cantinho sem algum amiguinho por perto, calada demais, 

se isolando” (E11 – auxiliar de serviços gerais). 

 

O isolamento observado em momentos de interrelação pessoal pode mascarar 

problemas originados em conflitos familiares, decorrentes de sentimentos de culpa, baixa 

autoestima e conceito negativo de si mesmo
27

. Esse processo interfere drasticamente em seus 

relacionamentos com o outro, pois ela visualiza em suas ações o risco de não conquistar a 

afetividade e afastar as pessoas, reação confundida como timidez, mas que esconde a dor da 

violência e da rejeição.  

Em outro pólo os educadores discorreram sobre sujeitos que quando vítimas 

externalizam o seu sofrimento com agressividade na interação com a coletividade. 

 

“a criança mudava de comportamento, ficava assim agressiva” (E8 - secretária). 

 

“o comportamento da criança porque muda muito, ela é uma criança calma, carinhosa, ela se 

torna uma criança agressiva” (E4 - professora). 

 

A presença de agressividade é justificada em estudos como sendo a reprodução do 

modelo de convivência familiar, no qual a violência é apreendida como alternativa viável para 

resolução de conflitos interpessoais
18, 23

. Nessa premissa, o comportamento agressivo, além de 

indicar provável exposição à violência doméstica, reveste-se de preocupação por ser 

considerado preditor na gênese de futuros agressores, perpetuando a cultura da violência em 

futuras gerações
2, 4,5

. 

No momento em que o educador visualiza que a criança contextualiza de diversas 

formas na escola marcas oriundas da convivência a que está exposta, possibilita que 

alterações comportamentais como déficit de atenção, isolamento, agressividade ou baixo 

rendimento escolar, não sejam rotuladas como “problema de criança”
23,28

.  

O predomínio de peculiaridades no comportamento infantil permeando a percepção 

dos sujeitos pesquisados é contraproducente com estudos anteriores realizados nos setores de 

saúde e educação onde as marcas físicas e a negligência foram colocadas como principal fonte 

de indícios do agravo 
11,25

.  
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Os resultados demonstraram a relevância da subjetividade e da visão humanística na 

prática destes profissionais da educação, que valorizando palavras e gestos como 

sinalizadores, reconhecem a criança como um ser social que não se limita a um corpo 

biológico, mas reagem com emoções que podem significar um pedido de ajuda quando estão 

em perigo. 

 

ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA: PRIMEIRO UMA QUESTÃO FAMILIAR 

 

Respeitar a doutrina de proteção integral compreende conhecer a observância legal nos 

termos do Art.13 do ECA referente à obrigatoriedade da comunicação de casos suspeitos ou 

confirmados de maus-tratos infantis ao Conselho Tutelar, órgão responsável por garantir o 

cumprimento dos direitos outorgados no referido estatuto 
7
.  

Todavia, o que preceitua a legislação não constou como atitude inicial do educador ao 

ser indagado sobre como agiria diante de casos no cotidiano profissional, o qual considerou a 

princípio a abordagem com a família medida plausível para coibir atos dessa natureza, 

colocando a criança como depoente no intuito de averiguar o abuso, e posteriormente 

conversando com os responsáveis, deixando a comunicação legal como opção a ser utilizada 

dependendo do curso da ocorrência, conforme expressaram: 

 

“a atitude da gente, a princípio a gente observa, conversa com a criança [...] depois chama a 

família, conversa com a família [...] quando o caso continua a gente procura o Conselho 

Tutelar.” (E2 – orientadora educacional). 

 

 “Primeiro eu converso com ela sobre o que tá acontecendo de diferente [...] posteriormente eu 

converso com a família [...] a depender do rumo das coisas aí assim a gente vai pra uma 

instância maior. (E4 - professora). 

 

Alguns educadores relataram procurar inicialmente a direção da escola para comunicar 

situações referentes ao agravo em questão, entretanto a direção da instituição recorria à nova 

abordagem com a criança e a família como atitudes iniciais. 

 

“Procuro a direção da instituição, ela enquanto representante da instituição, a gente passa pra 

ela e ela conversa com os pais” (E6 - professora). 

 

“o professor traz pra gente da direção e equipe técnica, então a gente vai fazer essa 

conversação com a criança, vamos tentando chegar até a criança no diálogo, pra ver se ela 

mesmo espontaneamente diz [...]então quando a gente percebe isso, a gente chama a 

família[...]um caso mais delicado, mais profundo, que foge da nossa instância, da nossa 
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competência, a gente tem os outros instrumentos, a gente tem o Conselho Tutelar que a gente 

pode encaminhar.”(E10 - diretora). 

 

Estudos com profissionais da educação de escolas públicas encontraram posição 

semelhante frente à violência doméstica, os quais priorizaram convocar pais e/ou responsáveis 

em detrimento da comunicação inicial aos órgãos competentes 
11, 24,29

.  

O profissional da educação que assim se posiciona reforça o princípio arraigado na 

sociedade no tocante a não interferir na privacidade da família, contudo deixa a criança 

desamparada e predisposta ao risco de reincidência, por não compartilhar o agravo com outros 

setores de proteção a infância, desconsiderando o problema como decorrente da dinâmica 

familiar 
2,29,30

.  

Por outro lado, quando questionados sobre a conduta legal frente a casos suspeitos ou 

confirmados de maus-tratos no âmbito da escola, os entrevistados E2, E7 e E8 afirmaram que o 

caminho seria a notificação ao Conselho Tutelar.  

 

“porque a princípio a gente só sabe fazer isso, procurar o Conselho e ver o que é que ele pode 

fazer e geralmente a gente deixa a parte legal pra o Conselho ver que a gente considera que 

seja as pessoas mais entendidas do que a gente” (E2 – orientadora educacional). 

“Em termos legais acionar o órgão competente, que de imediato é o Conselho Tutelar”(E7 – 

assistente social). 

 

“Como eu disse, no caso ir para as autoridades, no caso o Conselho Tutelar, denunciar para 

que haja uma investigação, pra ver se verdadeiramente está acontecendo aquilo”(E8 - 

secretária). 

 

Na prática relatada diante dos casos de violência doméstica o educador considera a 

notificação ao Conselho Tutelar somente quando não consegue solucionar o problema com a 

família, mesmo referindo em discursos que legalmente a conduta inicial compreende a 

comunicação ao referido órgão de proteção à infância. A forma de agir denota discrepância 

entre a teoria e a prática frente ao agravo, acrescido da observação que cada educador pode 

avaliar o grau de gravidade do caso segundo a sua própria concepção, estando sob a influência 

da cultura, valores e costumes locais.  

Demonstra-se a lacuna existente entre a identificação de casos e o número fidedigno 

de notificações procedentes do setor educacional, gerando a subnotificação que interfere 

substancialmente no enfrentamento da violência doméstica
12

. Entre os fatores encontrados na 

literatura que justifiquem a atitude de não recorrer ao Conselho, pontua-se o descrédito na 

resolutividade do órgão no tocante ao agravo e a ausência de parceria que desestimula o 

encaminhamento adequado
2, 21

, situação que foi manifesta em relatos: 
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“o que eu acho que deveria ter e a gente não tem, o Conselho Tutelar, eu não acho que ele 

funcione como deveria, porque nós tivemos já casos em que a gente comunica ao Conselho 

Tutelar porque é a instância imediata pra gente, é o contato e ele vem, no primeiro momento 

eles vêm, mas eu não vejo uma continuidade desse trabalho” (E6 - professora). 

 

“o que dificulta muitas vezes é a ação do próprio Conselho com a família que depende da 

pessoa que for tratar do caso, a gente já teve caso que teve pessoas do Conselho que terminou 

assustando e aí a pessoa vem pra unidade revoltada [...] então às vezes a forma como o 

Conselho chega é difícil, e depois, muitas vezes não resolve, não consegue, não chega”(E2 – 

orientadora educacional). 

 

Entretanto, parece ser desconhecido dos entrevistados o teor do Art. 245 do ECA que 

versa sobre a obrigatoriedade do setor educacional na notificação de maus-tratos detectados 

no ambiente de trabalho, passível de punição quando o dever é negligenciado
7
, visto que 

nenhum participante ressaltou o dever legal que norteia a comunicação. 

Para não ser considerado omisso, o educador necessita compreender que a notificação 

não configura um ato de punição ao agressor, mas uma ação de cidadania, iniciando um 

processo que resguarda os direitos e preserva o crescimento e desenvolvimento saudável de 

seus educandos
3
. Além disso, o profissional precisa considerar que o problema não 

compromete apenas a saúde da vítima, mas de toda a família, a qual merece o apoio e 

tratamento necessário para recuperação do núcleo social que se encontra em conflito. 

 

A ESCOLA EM DEFESA DA CRIANÇA: LIMITES E POSSIBILIDADES 

 

A expressão usada pelo senso comum “uma andorinha só não faz verão” aplica-se ao 

processo de enfrentamento da temática em foco, onde, nenhum setor envolvido na promoção 

da saúde e proteção integral de crianças e adolescentes alcançará êxito trabalhando 

isoladamente.  

“não existe esse feedback instituição-conselho tutelar, então o que deveria acontecer, porque a 

gente foi a fonte, então a gente tinha obrigação de saber como a criança estava sendo 

acompanhada em casa e eles como ela estava correspondendo na escola, isso deveria acontecer 

porque isso influencia no comportamento, na aprendizagem e no  desenvolvimento dessa 

criança”(E6 - professora). 

 

“por exemplo, um ACS (agente comunitário de saúde), um ACS ele adentra os lares, ele tem 

outras percepções, então essas parcerias educação/saúde, e outros órgãos não poderiam ficar 

de fora”(E1 - professora).  

 

“uma parceria maior com a saúde, com os postos de saúde [...] então aqui é uma coisa assim 

muito longe, a escola da saúde, e a gente percebe que isso prejudica um pouquinho, então, o 

posto, ele conhece mais a família do que a gente aqui hoje, e ele sabe dizer se aquela criança 

tem esse problema” (E2 – orientadora educacional). 
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Os discursos refletiram a ausência de referência e contra-referência entre os serviços 

responsáveis pela assistência a criança observada na conduta setorializada vivenciada na 

abordagem da vitimização infantil. Este contexto resulta em parcerias inconsistentes para 

coibir o agravo, tratar as famílias e permitir uma infância saudável, provocando um novo 

paradigma na forma de pensar e agir frente ao tema.  

Para modificar esse panorama, a rede de proteção social consiste em uma concepção 

de trabalho que possibilita ações permeadas por intersetorialidade e interdisciplinaridade, 

permitindo que os diversos setores superem as dificuldades e contemplem estratégias de 

forma integral, sem a fragilidade da conduta verticalizada
 8,9

. 

Na pesquisa, os sujeitos deixaram claro que a violência doméstica contra a criança está 

sendo conduzida na escola de forma fragmentada  provavelmente pela falta de articulação 

entre a instituição educacional e outros segmentos da sociedade civil, contribuindo para que 

as famílias, e, especialmente as crianças, permaneçam em sofrimento e desprotegidas. 

Salientando que a desarticulação pode originar-se do incipiente conhecimento do educador 

acerca da violência doméstica contra a criança no curso de sua qualificação profissional, 

imprescindível para o fortalecimento da intersetorialidade. 

As crianças na fase da educação infantil, que corresponde à creche e pré-escola, 

iniciam o processo educacional que propõe-se a complementar a socialização recebida no 

núcleo familiar, requerendo profissionais competentes e habilidosos que correspondam às 

peculiaridades dessa faixa etária 
18,21

. A falha no conhecimento sobre violência doméstica foi 

percebida pelos participantes da pesquisa como decorrente da lacuna na formação pedagógica 

do educador. 

 

“um outro fator assim que eu considero assim como um obstáculo é essa  questão da 

informação mesmo, a formação inicial tanto do professor e muito mais ainda dos pais é muito 

precária, então essa questão da formação continuada dentro da escola é uma necessidade 

gritante, urgente mesmo, todo mundo já sabe mas poucos concretizam”(E3 – supervisora 

educacional). 

 

“o professor em si ele não é preparado pra isso, a própria formação pedagógica dele não é para 

isso, nós não temos formação específica pra isso, a escola é despreparada pra lidar com a 

situação de violência totalmente [...]nós entramos na escola pra lidar com todas as situações 

achando que vai só ensinar matemática ou português, a escola de hoje é um desafio pra 

qualquer educador e ele não tem essa formação, então é importante que haja essa formação 

continuada pra trazer novas informações”(E10 - diretora). 

 

A proposta pedagógica que contemple o desenvolvimento infantil nas esferas física, 

psicológica, intelectual e social preconizado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional
15

 deve vislumbrar que educar vai além do cuidado biológico e da transmissão de 
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conhecimentos, engloba ainda, respeitar a criança em seu contexto sócio-cultural para 

enxergar particularidades inerentes ao convívio familiar violento. É imprescindível que o 

tema seja discutido como proposta transversal no currículo de graduação das disciplinas 

envolvidas com o cuidar e educar, e mantido em educação continuada, desta feita, o educador 

não se sentirá inseguro
18,21

.  

Outro ponto considerado como limitação para abordar a vitimização foi identificado na 

palavra “medo” verbalizada por E6 e E10 respectivamente: 

 

“o que dificulta é o medo que a gente tem, porque é uma área de risco onde trabalhamos, 

porque a gente não sabe quem, porque tem os casos que a gente não tem como chegar, porque 

a gente desconhece quem são os pais por trabalhar numa área de alta periculosidade, então 

esse é um dos medos que a gente tem, não saber com quem a gente tá lidando, o desconhecido, 

porque a gente é conhecida, a gente não os conhece, mas eles conhecem a gente[...] isso é o 

que dificulta”(E6 - professora). 

 

 “tem também, eu não sei se é o medo que a gente fale assim, mas não é fácil lidar com as 

situações dependendo de onde a escola seja localizada, a escola está muito exposta nas 

comunidades periféricas [...]é muito delicado entrar numa família, e a gente não sabe 

exatamente onde tá entrando”(E10 - diretora). 

 

O receio de educadores em ser alvo de retaliação por parte da família quando 

notificam ao Conselho Tutelar ou quando passivamente comunicam aos responsáveis pela 

criança as suspeitas geradas na escola é comentado na literatura, destacando que a escola pode 

ser confundida como intrusa em questões de cunho privativo doméstico, demonstrando a 

supremacia familiar que pode estar ocultando a violência doméstica contra a criança
21, 28

. 

As dificuldades comentadas pelos educadores para conduzir a violência doméstica os 

coloca como vítimas de outra forma de violência denominada violência estrutural, na qual 

indivíduos, grupos ou classes são alvos de opressão no momento em que suas conquistas 

sociais são negadas, tornando-os sujeitos em posição de vulnerabilidade
31

.  

Não há dúvidas que a capacitação profissional e a intersetorialidade, ancorados na 

legislação vigente, constituem o caminho para afugentar não só os medos, mas todos os 

entraves que enfraquecem as ações da equipe pedagógica na instituição. 

 

 

 

 

 

 



57 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os educadores entrevistados perceberam a violência doméstica contra a criança como 

descumprimento de direitos adquiridos, no entanto, a proteção integral à infância deixa de ser 

respeitada quando o educador adia a notificação ao Conselho Tutelar de casos suspeitos ou 

confirmados identificados no âmbito escolar, demonstrando a inobservância quanto à 

obrigatoriedade de notificação pelas instituições educacionais prevista no Estatuto da Criança 

e do Adolescente. De outro modo, a resolutividade focada na família apreendida neste estudo 

refletiu o poder desse núcleo social no momento de cuidar e decidir sobre suas crianças, 

mesmo que estas sejam vítimas de maus-tratos perpetrados dentro do lar, sugerindo a 

interferência dos valores culturais que perpassam as gerações.  

No cenário educacional pesquisado as alterações no comportamento infantil 

emergiram como principais indicadores utilizados para suspeição do agravo entre seus alunos. 

Diferindo da visão que compreende o ser humano apenas na esfera biológica, geralmente 

encontrada no setor saúde, em que marcas físicas são preponderantes na identificação, 

visualizou-se o outro como um ser biopsicossocial que expõe dores e sofrimentos em suas 

relações interpessoais. Confirmando o olhar que reconhece a subjetividade do sujeito 

destacou-se a preocupação com a agressão permeada por palavras que podem provocar 

cicatrizes tão graves quanto o espancamento, pela sutileza e invisibilidade do ato.  

Os dados observados nesta pesquisa não podem ser extrapolados ou generalizados 

como representativos para outras escolas públicas, considerando que representam a percepção 

de educadores inseridos no cenário escolar pesquisado, portanto limitado a esse universo. 

A insegurança observada na conduta destes educadores diante de grave problema de 

saúde pública evidenciou que a intersetorialidade e o intercâmbio com a rede de proteção 

social, representam uma utopia no cotidiano da escola que presencia a vitimização infantil. 

Investir no trabalho compartilhado e horizontalizado permitirá que os determinantes legais 

sejam cumpridos, além de desenvolver parcerias com a saúde para elaboração de propostas 

em educação e saúde, trocando vivências e reflexões que abordem a temática de forma 

transversal.  

Nessa premissa, o educador se sentirá seguro no desempenho de suas atividades e não 

será considerado negligente no tocante aos seus deveres como ator social com 

responsabilidade incontestável na promoção da saúde e garantia de cidadania de seus 

educandos. Além disso, poderá evitar que pequenos vítimas se reproduzam em futuros 

agressores, quebrando o ciclo da violência e promovendo a cultura da paz.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

A violência doméstica contra a criança, destacando os efeitos devastadores que 

produz no desenvolvimento global do indivíduo vitimizado, necessita de um trabalho que 

envide esforços para o enfrentamento e redução do problema. Nessa premissa, os diversos 

setores envolvidos com a promoção da saúde e proteção integral a infância devem 

emponderar-se da responsabilidade e compromisso que norteiam suas ações diante do agravo, 

destacando o setor educacional como ambiente de relevância na prevenção, identificação e 

seguimento de maus-tratos infligidos contra seus educandos. Abordar qualitativamente o tema 

no cenário escolar possibilita avaliar a percepção dos educadores, apreendendo seus 

sentimentos, conhecimentos e práticas no âmbito de trabalho, mas também suas atitudes no 

convívio social. 

No cotidiano do profissional da educação, as alterações no comportamento infantil, 

principalmente a agressividade e o isolamento, são consideradas sinalizadores na suspeição da 

vitimização, dessa forma, evita-se confundir essas reações como ausência de educação 

doméstica ou timidez, que induzem a caracterizar o aluno de “criança problemática”, 

deixando de avaliar o ambiente social no qual ele está inserido.  Esperar que a violência se 

materialize apenas em marcas físicas identificáveis para então diagnosticar e conduzir, é 

considerar a criança como um corpo biológico omitindo sua existência como ser 

biopsicossocial, por outro lado, o olhar humanizado permite a observância de estigmas 

emocionais que refletem o sofrimento de uma infância violentada. 

Corroborando a subjetividade que norteia o educador no tocante a vitimização 

protagonizada nos lares, visualiza-se a atenção que é dispensada a maneira como os pais se 

comportam no tratamento com seus filhos, verbalizando expressões que desvirtuam a 

autoestima, porém são tolerados pela sociedade com a justificativa de representar questão 

familiar e cultural. Perceber a violência psicológica como grave modalidade que geralmente 

permanece oculta e desvalorizada, revela que o trabalho educacional vai além da transmissão 

de conhecimentos, existindo a preocupação com a formação moral e emocional de seus 

usuários. 

O reconhecimento pelo educador de que atos violentos perpetrados contra a criança 

representam o descumprimento de direitos adquiridos, remete ao entendimento de que este 

profissional tem conhecimento apropriado sobre quais são os direitos conferidos à infância e 

adolescência. Entretanto, a obrigatoriedade de notificação de maus-tratos ao Conselho Tutelar 
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prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, não está sendo contemplada como atitude 

inicial frente aos casos detectados na escola, sendo protelado com o intuito de tratar o agravo 

entre a família e a instituição educacional, colaborando para a subnotificação e risco de 

reincidência, conduzindo o fato como uma ocorrência pedagógica, onde na realidade trata-se 

de grave problema de saúde pública. 

Agir isoladamente demonstra o desconhecimento da legislação vigente, além da 

fragilidade que se desenha nas barreiras encontradas para enfrentamento ao agravo, cuja 

complexidade demanda ações intersetoriais articuladas com a rede de proteção social, 

objetivando o fortalecimento dos órgãos engajados na proteção de crianças vítimas de 

violência doméstica. A carência de parcerias com outros setores é real, resultando em 

atuações inconsistentes que não possibilitam estratégias de prevenção e acompanhamento 

adequados a vítima e a família agressora. Por outro lado, a escassez de educação continuada 

no âmbito da escola, que contemple a violência como tema transversal, dificulta o 

posicionamento do educador, pois, o profissional que não recebe capacitação sente-se 

inseguro para identificar e encaminhar casos de maus-tratos contra crianças, permanecendo 

com o aprendizado construído culturalmente ou do senso comum. 

O educador reconhece o impacto negativo que a violência doméstica causa ao 

desenvolvimento da criança, todavia a postura diante de casos detectados ainda encontra-se 

aquém do necessário para o enfrentamento. A insegurança demonstrada reflete a 

vulnerabilidade desse profissional para agir e reagir em situações com a magnitude da 

violência doméstica contra a criança. 

Propõe-se que o setor educacional desenvolva projetos de educação em saúde que 

abordem a temática, empenhando-se em buscar apoio e parcerias por meio da rede de 

proteção social, no sentido de promover a saúde e garantir a cidadania do escolar, além de 

viabilizar o suporte técnico e psicossocial que possibilite ao educador desempenhar seu papel 

com habilidade e segurança. 
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APÊNDICE A - Guia de entrevista 

 

 

Entrevista nº.  

Data da coleta ___/___/___ 

 

1) Para você o que é violência contra a criança? 

2) Como você consegue perceber aqui no seu trabalho situações suspeitas de que a criança 

esta sofrendo algum tipo de violência? 

3) Quando você percebe ou fica desconfiada que a criança esta sofrendo violência em casa o 

que você faz? 

4) O que ajuda você nessa hora? O que dificulta pra você nessa hora? 

5) O que você acha que poderia te dar “força” para ajudar a criança? 

6) Em termos legais como devemos agir para proteger a criança nesses casos? 
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APÊNDICE B – Questões fechadas 

 

Questionário nº.  

 

DATA DA COLETA___/___/___ 

 

1.Qual sua naturalidade? 

 

2.Gênero 

 Masculino  .Feminino 

3.Qual sua idade? 

  ≤ 20anos 

 20-30anos 

 ≥ 30 anos. 

4.Há quanto tempo reside em Campina Grande ? 

 ≤ 10 anos 

 10-20 anos 

 ≥ 20 anos 

5.Estado civil. 

 Solteiro (a)   Casado (a)   Separado (a)  Divorciado (a)   União estável 

6.Você tem filhos? 

Sim   Não 
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7.Em caso afirmativo ,Quantos? 

 

8.Qual a idade de seu(s) filho(s) 

 

9.Qual o seu Grau de Escolaridade? 

 Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Superior 

10.Qual a função que você desempenha na escola? 

 

11.Aproximadamente ,qual sua renda familiar? 

≤ 1 Salário mínimo 

1-3 Salários mínimo 

≥ 3 Salários mínimo 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu, 

em pleno exercício dos meus direitos me disponho a participar da pesquisa que tem como título ABORDAGEM 

QUALITATIVA SOBRE O PAPEL DOS EDUCADORES FRENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 

CRIANÇAS. Sob a responsabilidade da mestranda Mônica Cavalcanti Trindade de Figueiredo, com orientação 

da Profª. Drª. Luciane Soares de Lima e co-orientação da Profª. Drª. Bianca Arruda Manchester de Queiroga. 

Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

1. Este estudo tem como objetivo avaliar a percepção dos educadores sobre seu papel diante da 

violência doméstica. 

2. Ao voluntário só caberá a autorização para participar da entrevista semi-estruturada, técnica 

selecionada para coleta de informações, e não haverá nenhum risco ou desconforto ao voluntário. 

3. O voluntário poderá recusar-se a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer momento da 

pesquisa, não havendo qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo. 

4. Será garantido o sigilo das informações e dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim 

a privacidade dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 

5. Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto 

científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou financeiros 

ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da equipe científica 

e/ou da Instituição responsável. 

6.  Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá entrar em contato com a 

pesquisadora Mônica Cavalcanti Trindade de Figueiredo, no telefone: (83) 9971-6783, ou pelo e-

mail: ped.mn@hotmail.com.  

7. Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, podendo 

discutir os dados com a pesquisadora, vale salientar que este documento será impresso em duas vias 

e uma delas ficará em minha posse. 

Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo com 

o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

Campina Grande, ____ de _____________ de _______. 

 _____________________________  _____________________________ 

Participante     Pesquisado r(a) 

 

 

 

mailto:ped.mn@hotmail.com
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APÊNDICE D – Caracterização dos sujeitos 

 

E1: Professora da Educação Infantil, natural de Serra Branca – PB, com idade superior a 30 

anos, solteira, não tem filhos. Possui escolaridade de nível superior, residência em Campina 

Grande entre dez e vinte anos e renda familiar entre um e três salários-mínimos. 

E2: Orientadora Educacional, natural de Salvador – BA, com idade superior a 30 anos, casada, 

tem três filhos com idades de sete, treze e dezessete anos. Possui escolaridade de nível 

superior, residência em Campina Grande há mais de vinte anos e renda familiar maior que três 

salários-mínimos. 

E3: Supervisora Educacional, natural de Petrolina – PE, com idade superior a trinta anos, 

casada, tem dois filhos com idades de seis e dez anos. Possui escolaridade de nível superior, 

residência em Campina Grande entre dez e vinte anos e renda familiar maior que três salários-

mínimos. 

E4: Professora da Educação Infantil, natural de Caruaru – PE, com idade superior a trinta 

anos, solteira, não tem filhos. Possui escolaridade de nível superior, residência em Campina 

Grande entre dez e vinte anos e renda familiar maior que três salários-mínimos. 

E5: Professora da Educação Infantil, natural de Campina Grande – PB, com idade superior a 

trinta anos, divorciada, tem dois filhos com idades de onze e dezesseis anos. Possui 

escolaridade de nível superior, residência em Campina Grande há mais de vinte anos e renda 

familiar maior que três salários-mínimos. 

E6: Professora do Ensino Fundamental I, natural de Campina Grande – PB, com idade 

superior a trinta anos, casada, tem um filho com idade de dois anos. Possui escolaridade de 

nível superior, residência em Campina Grande há mais de vinte anos e renda familiar entre 

um e três salários-mínimos. 

E7: Assistente Social, natural de Souza – PB, com idade superior a trinta anos, casada, tem 

dois filhos com idades de quatorze e dezessete anos. Possui escolaridade de nível superior, 

residência em Campina Grande há mais de vinte anos e renda familiar maior que três salários-

mínimos. 

E8: Secretária, natural de Cajazeiras – PB, com idade superior a trinta anos, separada, tem 

dois filhos com idades de onze e doze anos. Possui escolaridade de nível superior, residência 

em Campina Grande há mais de vinte anos e renda familiar menor que três salários-mínimos. 

E9: Professora do Ensino Fundamental I, natural de Campina Grande – PB, com idade 

superior a trinta anos, solteira, não tem filhos. Possui escolaridade de nível superior, 

residência em Campina Grande há mais de vinte anos e renda familiar entre um e três 

salários-mínimos. 

E10: Gestora (diretora), natural de Aroeiras – PB, com idade superior a trinta anos, divorciada, 

tem um filho com idade de vinte e dois anos.  Possui escolaridade de nível superior, 

residência em Campina Grande há mais de vinte anos e renda familiar maior que três salários-

mínimos. 
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E11: Auxiliar de Serviços Gerais, natural de Campina Grande – PB, com idade superior a 

trinta anos, casado, tem um filho com idade de seis anos. Possui escolaridade de nível 

superior, residência em Campina Grande há mais de vinte anos e renda familiar entre um e 

três salários-mínimos. 

E12: Auxiliar de Serviços Gerais, natural de Campina Grande – PB, com idade superior a 

trinta anos, separada, tem quatro filhos com idades de três, doze, dezoito e vinte e um anos. 

Possui escolaridade de nível superior, residência em Campina Grande há mais de vinte anos e 

renda familiar entre um e três salários-mínimos. 

E13: Diretora Adjunta, natural de Campina Grande – PB, com idade superior a trinta anos, 

casada, tem dois filhos com idades de quatro e quatorze. Possui escolaridade de nível 

superior, residência em Campina Grande há mais de vinte anos e renda familiar entre um e 

três salários-mínimos. 
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APÊNDICE E – Núcleos de sentido 

 

 

Recorte das falas – Núcleos de sentido 

 

Temas identificados 

 

Eu percebo que há dois vetores que assim são básicos, um 

é a coisificação, a criança ser coisificada como se 

qualquer coisa colocasse para criança e o outro...é o 

descumprimento do, do, de todos os direitos que a 

criança tem, por mais que, por exemplo, há os direitos 

universais do ser e há o ECA que é dos direitos universais 

da criança é como se soubesse mas descumprisse tudo 

(E1). 

 

Bem violência, ela, ela gira em torno de tudo que a gente 

pode fazer com a vontade da criança... então essa forma 

de não respeitar o momento da criança, a vontade dela, 

claro que com limite, mas você não respeitar ela, pra 

mim já é uma violência. (E2). 

 

Violência doméstica é tudo aquilo que vai de encontro ao 

que nós consideramos direito da criança, até porque 

dentro do lar entende-se que há um staff de proteção, de 

carinho, de atenção, então quando a criança ela é privada 

dessa proteção, dessa atenção que lhe é devida então na 

minha opinião ela está sendo de certa forma 

violentada.(E3). 

A questão da violência pra mim não se restringe só a 

agredir uma criança fisicamente,É quando você tá tirando 

da criança os direitos que ela tem o direito a uma 

infância plena o direito de ela ser criança em toda sua 

plenitude... Não é permitido a elas brincar...os pais tiram 

o direito de brincar... delas são tirados os direitos de 

viver cada fase de sua vida... enfim a ausência que eles 

tem de carinho, de respeito (E4). 

São todos os atos sejam eles de ordem psicológica ou 

física que vão de encontro ao estado físico e psicológico 

da criança e do adolescente, agredindo seus direitos (E7). 

 

A liberdade de infância, o não ter infância, se você bota a 

criança sob uma pressão ou sob um regime de vida que 

ela não pode brincar que ela não tem infância, ou porque 

é tirado isso arbitrariamente ou porque as circunstâncias 

da vida social empurra ela pra trabalhar logo cedo (E10). 

 

A violência? É maltratar a criança, os maus-tratos, não 

respeitar os direitos que elas têm no caso machucar, pra 

mim, na minha cabeça a violência vem dessa forma, tudo 

 

O desrespeito a criança como 

sujeito de direitos 
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que num desrespeito, assim, num desrespeito a idade 

deles, porque eles são como é que eu quero dizer, eles são 

assim, indefesos não é, no caso, então é tudo que 

desrespeita os direitos deles (E12). 

 

 

 

 

 

A outra coisa são os castigos, a história da...do...da má 

interpretação dos limites, então se fazem os castigos 

psicológicos,você não pode isso,você não pode isso,então 

o não pode, não pode, não pode, não pode, de tanto ouvir 

não a criança fica como se houvesse uma hipertrofia da 

mente,ela fica tudo não,não não,  às vezes ela não cria 

dentro de si uma possibilidade do sim... eu vejo isso 

como se fosse uma violência psicológica (E1). 

 

Pra mim vem além da violência física, vem a violência 

verbal que muitas vezes a gente termina agredindo as 

crianças com as palavras (E2). 

 

Pra mim não é só a questão da agressão física não, é a 

questão de agressão verbal, são fatos não coniventes com 

a infância da criança a questão da violência pra mim não 

se restringe só a agredir uma criança fisicamente... sem 

falar pra mim assim uma das situações gritantes que tem 

em termos de violência, que eu acho gritante, é a questão 

da violência psicológica...eles vivenciam dentro do lar, a 

questão de ver pai espancando mãe...da violência verbal 

onde eles ouvem tudo (E4). 

 

A violência verbal dói muito mais do que a física. Eu tive 

poucos casos de crianças relatarem em sala algum tipo de 

violência, violências verbais, por exemplo: “Hoje tia 

minha mãe me chamou de cachorro da molesta, que eu 

sou um menino nojento que não valo nada, se eu não me 

cuidar quando eu crescer eu vou ser ladrão”. Pra mim 

isso é uma violência muito mais grave do que uma 

palmada no bumbum ...a mãe chega com o menino pega, 

parece, sacode na cadeira “fica aí menino, senta de 

qualquer jeito”, essa mãe que trata uma criança assim 

logo cedo da manhã na escola, em público, na frente de 

todo mundo...(E5). 

 

No meu entender é toda agressão física e até mesmo 

moral, palavras de baixo calão que os pais ou os 

responsáveis, quem toma conta da criança dirigem a 

ela...em outro ambiente que eu trabalho a gente vê isso na 

presença da gente na própria instituição:”nojento, essa 

peste... isso é uma violência contra a criança...eles 

trazem essas marcas pra dentro da realidade da gente no 

convívio com os outros colegas (E6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O poder de agressão da 

violência verbal 
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No convívio social da família, aí vem sim, a forma de ser 

tratada, a forma de ser orientada, as palavras que ela 

recebe de estímulo na formação da sua auto-identidade, 

da sua identidade pessoal, da sua auto-estima, então o 

que ela escuta sobre ela, os valores que ela escuta sobre 

família é uma forma de violência também, a gente tem a 

tendência de pensar que violência é só bater fisicamente, 

mas a violência psicológica e emocional, talvez seja mais 

cruel porque ela é silenciosa não é, nem sempre ela é 

vista, nem sempre ela está nas estatísticas. O que vai para 

as estatísticas é mais o que está aos olhos...criança quando 

ela é violentada fisicamente é porque ela tem no seu 

convívio a violência já emocional psicológica, então eu 

acho que a emocional psicológica antecede a física (E10). 

 

Na minha concepção deve ser todo tipo de atitude 

negativa para com a criança, isso pode ser até mesmo 

com palavras, expressões que constrange a criança (E13). 

 

 

 

 

 

Primeiro pelas reações emocionais, pelo comportamento 

de, eles ficam avessos, avessos a companhia da turma 

não querem se integrar,no pátio na hora do recreio eles 

não querem...outros tendem a ficar escondidos,por 

exemplo,por trás da porta, debaixo da mesa do 

professor... além do olhinho da criança porque ele tá com 

o olhinho triste, baixo, sempre cabisbaixo, se ele não é 

aquela criança tagarelinha, que fala nas oportunidades, na 

hora da música, de cantar, na rodinha da estória ele não 

quer de jeito nenhum falar, porque isso não é questão só 

de timidez ...a forma como dorme, na hora de botar pra 

dormir o soninho... quando a gente vai botar pra dormir e 

a gente sabe identificar de cada um que eles não dormem, 

só o fato dele não conseguir dormir a gente tem que 

investigar o que que aconteceu em casa (E1). 

 

Eu suspeito ás vezes quando a criança que fica muito 

recuada, muito calada, ela fica assim assustada... 

também tem o outro lado as crianças mais 

agressivas...tem crianças nas salas que são extremamente 

agressivas com os colegas, então essa também a gente 

procura observar mais, conversar mais, porque 

geralmente quando isso acontece ela tá sendo violentada 

em casa... quando ele bate muito no coleguinha, às vezes, 

não é sempre, é uma criança que geralmente apanha 

muito em casa, então ali eu preciso observar ela , 

conversar mais com ela pra poder ver se é isso (E2). 

 

Então uma criança que ela constantemente, ela agride os 

colegas ou ela se retrai daquilo que é natural para uma 

criança como o brincar, como o conversar naturalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamento infantil: 

Espelho do sofrimento 
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então alguma coisa gera, sei lá, uma suspeita... um outro 

fator que a gente também considera importante é a 

própria forma como ela reage diante dos desafios, das 

circunstâncias, crianças que normalmente se omitem a 

fazer certas atividades ou que mentem com muita 

naturalidade são crianças que realmente despertam 

interesse no sentido da gente investigar o que é que tá por 

trás disso (E3). 

 

Percebe não só no comportamento da criança porque 

muda muito, de repente a criança ela é uma criança 

calma carinhosa ela se torna uma criança agressiva. 

Agressiva não só com as professoras, mas com os 

colegas, às vezes ela passa, uma criança que era calma 

ela passa a ser muito inquieta, então assim a criança ela 

vivencia de diversas formas (E4). 

 

A gente percebe quando a criança tá muito quieta ou tá 

chorando, ou triste, ou então se torna agressiva com os 

amigos é uma maneira dela expressar como se fosse dela 

falar, às vezes ela transmite de maneira agressiva e 

violenta na sala o que é feito com ela em casa e muitas 

vezes elas não conseguem contar... quando meu aluno tá 

muito quieto que é uma criança que é ativa, então ela ta 

muito quieta, ou tá muito agressiva, ou tá muito alguma 

coisa que tirou do normal, aí me chama atenção (E5). 

 

Pelo próprio comportamento dela...a gente tá com ela há 

um certo tempo, a gente observa o comportamento dela, 

ela vem com um comportamento “x” e ela apresenta uma 

mudança, às vezes ela fica agressiva demais ou fica 

muito absorta, ela procura tá sempre se isolando dos 

outros, então isso a gente percebe que tá acontecendo 

alguma coisa (E6). 

 

Enquanto educadora a gente percebe uma mudança 

comportamental da criança, seja uma mudança de ordem 

comportamental mais evidente ou seja uma mudança de 

ordem psicológica...a gente percebe o recolhimento da 

criança, o isolamento, as suas atitudes físicas com outros 

colegas (E7). 

 

Porque a criança mudava de comportamento, ficava 

agressiva (E8). 

 

Você percebe quando ela tá com aquele olho mais vivo, 

mais cheio de brilho e quando de repente aquele olho tá 

fosco... algumas reações também dentro de sala, um 

pouco de agressividade ela é extensiva à sala de aula... 

muitas vezes a criança traz para escola o pedaço do que 

deixou em casa, então isso de certa forma até o próprio 

contato com os colegas e reações (E9). 

 

Há crianças que se comportam ou reagem a violência de 

forma diferenciada...tem crianças que ela pode ficar 
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quieta, apática, silenciosa, tímida, se é que a gente pode 

chamar de timidez isso, é a forma dela reagir aquilo, o 

que ela tá recebendo.Outras crianças não, que é até mais 

comum, elas ficam violentas, com ações de agressividade 

e com qualquer forma de autoridade, porque elas já vem 

com essa concepção de autoridade tão arbitrária em cima 

dela de casa onde ela está... agressivo com o 

professor...agressiva com os próprios alunos...ela 

distribui essa violência de forma gratuita, por qualquer 

coisa, porque ela não sabe se comunicar com ninguém ou 

com o outro do tamanho dele ou da idade dele de outra 

forma que não for com a violência porque essa é a 

comunicação que ele tem em casa (E10). 

 

Acho que no momento que a criança tá ali no cantinho 

sem algum amiguinho por perto ou calada demais se 

isolando, acho que esse é uma das atitudes que ela 

demonstra ter violência (E11). 

 

Aquelas crianças que são assim, reprimidas, que ficam 

assim num canto... crianças tristes, são crianças que 

ficam nos cantos, a gente vê logo quando uma criança é 

feliz e quando ela não está sendo feliz (E12). 

 

A gente observa que a criança ela é muito calada, ela fica 

muito só, procura se isolar , e infelizmente aqui a gente já 

observou esse tipo de criança que tem passado por 

violência ,e quando a gente foi procurar saber foi 

justamente assédio sexual (E13). 

 

 

 

 

 

A minha atitude foi tentar com que a criança 

naturalizasse a situação e conversar com os pais, reforçar 

a questão do afeto, a importância da paternidade e da 

maternidade e a questão dos direitos humanos que se 

continuasse teria que ser tomadas outras medidas, 

medidas cautelares, medidas legais... seria a intervenção 

do Conselho Tutelar, e aí já sai do âmbito da escola, do 

âmbito da educação, passa para o âmbito legal, aí já não é 

conosco...numa conversa sutil, que eles não vejam isso 

como que a gente queira penetrar na privacidade da 

família há todo um respeito, mas de mostrar a 

preocupação com aquele ser humano que se encontra sob 

nossa responsabilidade (E1). 

 

A atitude da gente a princípio a gente observa, conversa 

com a criança, depois chama a família, conversa com a 

família e quando o caso continua aí a gente procura o 

Conselho Tutelar procura saber o que o Conselho pode 

fazer pra ajudar (E2). 

 

Nós percebemos assim, que em alguns casos a gente pode 
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chamar a família, trazer algumas orientações, e a gente vê 

que surte efeito, mas existem casos que isso vai gerar uma 

maior violência contra a criança...tem momentos que a 

gente tem que entrar num, num consenso dentro da escola 

pra tentar descobrir pra tentar ir orientando essa criança 

como ela pode se proteger desse adulto ou desse, de 

quem pode tá trazendo os maus-tratos, como também 

trabalhar com atividades educativas... se for algo assim 

que realmente seja uma suspeita de maus-tratos, uma 

questão física ou até violência sexual esse tipo de coisa, o 

normal nosso é fazer o encaminhamento pra o Conselho 

Tutelar que é o órgão responsável pra proteger o direito 

da criança...qualquer questão desse tipo o professor, ele já 

é bem orientado pra que ele traga pra gente a suspeita, e 

aí nós vamos fazer as visitas a família...vamos entrar em 

contato saber o que tá acontecendo pra depois dar os 

encaminhamentos legais quando esses primeiros passos 

não resolvem(E3). 

 

sempre quando acontece  isso na minha rotina eu busco 

conversar com a criança né, pra gente compreender, 

porque a gente não pode fazer um pré-julgamento um 

avaliação sem ter noção do que está acontecendo, depois 

que acontece que eu percebo uma mudança no 

comportamento da criança, primeiro eu converso com ela 

sobre o que tá acontecendo de diferente, se tá 

acontecendo alguma coisa diferente, só que de uma 

maneira muito, muito sutil uma conversa muito 

espontânea tentar de certa forma  não constranger a 

criança... primeira abordagem que eu faço é com a 

criança pra conversar,  posteriormente eu converso com a 

família e a depender do rumo das coisas aí assim a gente 

vai pra uma instância maior (E4). 

 

Procuro a direção da instituição...ela enquanto 

representante da instituição, a gente passa pra ela e ela 

conversa com os pais... , quando eu vejo que a coisa não 

tá funcionando, não tá fluindo através da direção então eu 

mesmo tomo a atitude como eu já fiz várias vezes... eu 

tinha um bebê que é na outra instituição que eu trabalho e 

a bebê, sabia por boca de terceiros que a mãe batia... 

então eu chamei a mãe, eu tinha conversado já com a 

gestão, mas eu chamei a mãe e disse: “olha mãe, quem 

merecia apanhar não era a criança não, era você...às 

vezes a gente tem que chocar, já cheguei ao ponto de 

dizer que ia entregá-la ao Conselho Tutelar pra ver se 

parava as agressões (E6). 

 

Inicialmente a gente procura conversar com a criança, a 

gente conversa com a criança...chama o responsável pra 

que ele de forma voluntária ele possa contar o que 

realmente está acontecendo, caso a gente perceba que ele 

está se negando ou omitindo algum fato, a gente se reúne 

enquanto educadores e recorre aos órgãos competentes, 

no caso de imediato ao Conselho Tutelar...o Conselho 
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Tutelar averiguando a denúncia e encontrando indícios de 

violência leva o caso mais a frente no sentido de levá-lo 

ao Ministério Público (E7). 

 

Tem que procurar a família... a família, a família é o 

primeiro passo... procurar o Conselho Tutelar pra que 

eles tomem as devidas providências pra que os culpados 

sejam punidos( E8) 

 

Eu chego junto eu chamo a criança pra conversar... 

existe a necessidade da orientação em relação a própria 

criança e o chamamento extensivo aos pais e as pessoas 

que são diretamente responsáveis por eles para verificar 

onde foi que realmente a violência aconteceu... mas que 

seja extensivo a família... então o primeiro passo seria 

chamar as pessoas que estão envolvidas nesse processo 

independente de ser pai e mãe ou outros e ter uma 

conversa franca, citar a situação como já aconteceu e 

como tudo na vida existe uma segunda chance e caso 

continue, ou caso se perceba novamente que se 

encaminhe aos órgãos competentes (E9). 

 

Primeira coisa que a gente faz quando o professor 

percebe...o professor traz pra gente direção e equipe 

técnica, então a gente vai fazer essa conversação com a 

criança...de uma forma vamos tentando chegar até a 

criança, no diálogo, pra ver se ela mesmo 

espontaneamente diz... quando a gente percebe isso, a 

gente chama a família...a gente chama a família ou em 

alguns casos dependendo da circunstância, se manda 

comunicado...quando a família não vem e não tem 

contato por telefone, aí a assistente social vai até a 

casa...depois que a gente conversa com a família, tem 

esse contato...quando a gente percebe que é um caso mais 

delicado, mais profundo, que foge da nossa instância, da 

nossa competência, aí a gente tem os outros, os outros 

instrumentos, a gente tem o Conselho Tutelar que a gente 

pode encaminhar, e o Conselho Tutelar depois que a 

gente encaminha lida com essa situação até com mais 

experiência do que a gente como escola e aí eles tomam e 

fazem o encaminhamento que é devido e vai...mas a ação 

da escola não vai mais do que isso, a ação da escola de 

acompanhar, de conversar, de chamar a família, de 

dialogar com a família...tem casos que precisa realmente 

de ajuda legal, de acompanhamento legal da lei mesmo... 

a escola não tem, a escola é essa visão de perceber, 

diagnosticar, encaminhar frente à família e fica aí, a 

gente não tem outros instrumentos, há a questão dos 

conselhos tutelares, Ministério Público da Infância e 

Juventude que são órgãos que tem esse poder e 

empoderamento legal que pode fazer esse 

acompanhamento (E10). 

 

A primeira atitude eu acho que é me aproximar... fazer 

algumas perguntas...chegar, arrudiar... descobrindo isso 
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procurar alguma pessoa que possa ajudar, no caso aqui é 

a diretora ou a coordenadora da escola, acho que é isso 

(E11). 

 

A partir daquilo que a gente escuta, a gente vai socializar 

com as pessoas da equipe pedagógica...a partir daí a 

gente passa pra conversar com as meninas da equipe 

pedagógica, e se for um caso bem mais problemático a 

gente passa pra o conselho escolar pra gente ter mais um 

respaldo...além de acionar a equipe técnica-pedagógica da 

escola, a gente já teve problemas aqui que acionamos 

também o Conselho Tutelar (E13). 

 

 

 

 

 

Se os órgãos governamentais principalmente os órgãos 

governamentais inserissem no contexto das políticas 

públicas metas mais que enfocassem que dessem maior 

importância a isso... essa abordagem feita por 

profissionais da área da saúde interagindo com 

profissionais da área da educação seria inserida dentro 

do programa de políticas públicas... buscando cada vez 

mais parcerias...porque uma coisa é ter uma boa idéia, 

um bom valor, uma idéia nobre, edificante, mas sozinhos 

nós não fazemos nada... Porque a parceria seria ligada a 

um, teria um banco de dados, e ele faria um controle, 

então faria um controle de conseguir tais metas...agora, 

um sistema sério, pessoas comprometidas e 

competentes...por exemplo, um ACS, um ACS ele adentra 

os lares, ele tem outras percepções, então essas parcerias 

educação/saúde e outros órgãos não poderiam ficar de 

fora como o Ministério da Justiça pra ir 

acompanhando...tão importante é a convivência do 

profissional que tá na comunidade, da enfermagem do 

médico do assistente social, tão importante a figura do 

ACS, tão importante a figura do professor, então esses 

profissionais que tão mais próximos (E1). 

Uma parceria maior com a saúde, com os postos de 

saúde... aqui é uma coisa assim muito longe a escola da 

saúde e a gente percebe que isso prejudica um 

pouquinho, então o posto ele conhece mais a família do 

que a gente...ele sabe dizer se aquela criança tem esse 

problema...o que dificulta muitas vezes é a ação do 

próprio Conselho com a família que depende da pessoa 

que for tratar do caso, a gente já teve caso que teve 

pessoas do Conselho que terminou assustando e aí a 

pessoa vem pra unidade revoltada...às vezes a forma 
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como o Conselho chega é difícil, e depois, muitas vezes 

não resolve, não consegue, não chega...na maioria das 

instituições os próprios educadores tem medo, tem medo, 

tem medo de se expor, tem medo da reação...tem pessoas 

que preferem não ver, fazer de conta que não 

viu...percebem, contam pra gente, mas não querem 

comprar essa briga junto com a gente...fica calada no 

cantinho dela e deixar que a gente ou o Conselho, ou 

qualquer outra pessoa compre a briga por si, mas vezes o 

próprio educador muitas vezes eles detectam tudo, 

observam tudo ,mas não são todos que querem abraçar a 

causa (E2). 

Eu vejo que favorece muito o trabalho do professor é 

quando ele tem uma equipe técnico-pedagógica com 

quem ele pode contar e uma gestão realmente que se eu 

levar pra gestão a gestão vai me dar subsídios pra eu 

poder agir... um dos maiores empecilhos pra desenvolver 

qualquer projeto é a questão da mentalidade quando não 

há uma mudança de mentalidade, do posicionamento 

naquilo que eu acredito enquanto educador...a questão da 

ignorância, da cultura, então essa formação muito forte 

que nós temos dentro da escola...outro fator assim que eu 

considero assim como um obstáculo é essa questão da 

informação mesmo, a formação inicial tanto do professor 

e muito mais ainda dos pais... essa questão da formação 

continuada dentro da escola é uma necessidade 

gritante...é muito sério essa questão da informação, de tá 

trazendo como fazer, porque o que fazer às vezes até a 

gente sabe, mas como a gente vai fazer isso (E3). 

Eu acho assim, que é essencial é fundamental um 

trabalho em equipe...justamente quando existe parceria 

você tem assim mais certeza, você tem mais firmeza e 

aquela questão você se sente mais encorajado pra aderir 

à causa, pra tá lutando por aquilo...o trabalho em equipe 

é fundamental... pra você estar em sala de aula não basta 

ser só um pedagogo, você tem que ser conhecedor dos 

direitos da criança...é importante a gente conhecer o 

Estatuto da Criança, conhecer tudo que compete a ele, 

pra gente tá se respaldando dessa lei pra tá assegurando a 

ele justamente essa segurança... mas a depender da 

clientela, pra você é uma situação até às vezes de risco 

porque se você vai e conversa com a criança, com o 

pessoal da escola, no caso assistentes sociais, psicólogos 

pra fazer uma reunião com os pais, então a partir do 

entendimento  que o pai tem daquilo você pode estar se 

expondo muito porque a gente vai pra uma instância 
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maior como nós já tivemos oportunidade de estar 

encaminhando pra conselho tutelar...em algumas 

situações os pais até chegam a não permitir que a 

criança frequente mais a unidade... ele afasta a criança da 

unidade então isso é uma dificuldade pra gente... muitas 

vezes a gente tenta resolver  um problema, mas às vezes 

puxa um outro (E4). 

O que dá força é a emoção da criança, eu acho assim, a 

criança é tão frágil... saber da fragilidade da criança 

indefesa, ela não vai poder lidar sozinha...o que me 

encoraja é isso, lutar pela criança. a palavra é essa 

mesmo, parceria, a gente como educador a gente percebe, 

mas a gente tem uma limitação de, de ir atrás do direito 

da criança e esses órgãos que são responsáveis por isso, 

eles têm o poder...fazer alguma coisa com isso, e eu acho 

que é importante essa parceria da educação com esses 

órgãos (E5). 

O que dificulta é o medo que a gente tem , porque é uma 

área de risco onde trabalhamos...a gente  não sabe quem, 

porque tem os casos que a gente não tem como chegar...a 

gente desconhece quem são os pais por trabalhar numa 

área de alta periculosidade...esse é um dos medos que a 

gente tem, não saber com quem a gente tá lidando, o 

desconhecido...porque a gente é conhecida, a gente não 

os conhece, mas eles conhecem a gente...o que eu acho 

que deveria ter e a gente não tem, o Conselho Tutelar, eu 

não acho que ele funcione como deveria...é a instância 

imediata pra gente...é o contato e ele vem, no primeiro 

momento eles vem, mas eu não vejo uma continuidade 

desse trabalho... não existe esse feed-back instituição-

conselho tutelar, então o que deveria acontecer, porque a 

gente foi a fonte, então a gente tinha obrigação de saber 

como a criança estava sendo acompanhada em casa e 

eles como ela estava correspondendo na escola...a gente 

grita, mas a gente não vê resposta ao nosso grito, então 

diz: pra que?Pra que ir atrás do conselho se ele não 

funciona (E6). 

Ter conhecimento das características...deve ter isso, 

saber quais são as características, o perfil de uma 

criança violentada...abordar o tema na sala de aula 

porque nós somos formadores de opinião nós somos 

educadores... mas na escola, ele é um espaço de 

discussão, ele é um espaço onde a gente deve tá 

discutindo isso pra que a criança perceba...a própria 

secretaria também promovesse eventos, seminários de 



89 

 

discussão do tema...nós temos um contexto muito grande 

que é o sistema educacional...então assim, onde as nossas 

professoras os nossos profissionais tivessem envolvidos, 

preparados...pra exatamente a gente desse a condução 

viável do caso, a condução correta (E7). 

Tem que ter coragem...porque é muito difícil enfrentar 

principalmente os envolvidos como casos lá...é muito 

difícil enfrentar essa situação. Tem que ser enfrentado 

sem pensar nada...se você for pensar e analisar, você não 

vai em frente não!!Por que num caso desse assim, você 

pode colocar em risco sua própria vida (E8). 

O primeiro grupo do qual a criança faz parte, a família, o 

segundo grupo, a escola, então eu acho que esse trabalho 

feito junto, família e escola...seria o principio de uma 

grande conquista...seria necessário era a escola e a 

família tentar fazer um resgate de construção de um novo 

ambiente que pudesse os dois voltar aquela coisa de 

caminhar juntos...o que me ajuda, eu acho que um pouco 

de sabedoria, um pouco de frieza...o emocional tem que 

ficar um pouco de lado, você tem que ser fria pra lidar 

com essas determinadas situações e essa questão da 

violência...você tem que tomar algumas decisões, você 

tem que ser fria e bem postulada antes de chamar pais, 

chamar outras pessoas que estão envolvidas (E9). 

Primeiro as escolas deveriam estar melhores 

preparadas...o professor em si ele não é preparado pra 

isso, a própria formação pedagógica dele não é para isso, 

embora a gente estude psicologia educacional no nosso 

currículo de pedagogia...mas nós não temos formação 

específica pra isso, a escola é despreparada pra lidar com 

a situação de violência totalmente...vai lidando com isso 

com o que a gente lê, com o que a gente estudou e com a 

experiência que a gente vai tendo...é muito complicado 

pra escola essa questão...e tem também, eu não sei se é o 

medo que a gente fale assim, mas não é fácil lidar com as 

situações dependendo de onde a escola seja localizada, a 

escola está muito exposta nas comunidades 

periféricas...dependendo da área periférica onde a escola 

esteja ou a creche...nós educadores, direção e 

professores, temos medo, muitas vezes de adentrarmos... 

não sei se é o medo, mas é muito delicado entrar numa 

família, e a gente não sabe exatamente onde tá entrando 

entendeu?A gente não sabe exatamente onde a gente 

pode ir, até onde a gente pode, até onde a família percebe 

que a gente tá entrando pra ajudar... também a postura 
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do professor, a postura da gestão também, isso tá muito 

construído e às vezes acaba deixando passar, então ás 

vezes o professor ele não quer se comprometer, então é 

como se aquilo não tivesse nada a ver com ele...precisa 

ter postura ética profissional e precisa ter coragem 

profissional e pessoal de encaminhar situações... 

compromisso profissional do educador ou de qualquer 

outro profissional da educação é fundamental...não ter 

medo de se comprometer para tudo...nem todo mundo tem 

coragem de fazer porque isso contraria pessoas...tem que 

quebrar barreiras... acho que nós profissionais da 

educação precisamos ter mais formação e 

informação...formação no sentido mesmo de, porque a 

gente sai da universidade passa quatro anos ou cinco anos 

e nós entramos na escola pra lidar com toda as 

situações...a escola de hoje é um desafio pra qualquer 

educador e ele não tem essa formação...importante que 

haja essa formação continuada pra trazer novas 

informações, estudos...sensibilizando, despertando na 

gente a consciência da responsabilidade com essa 

situação, a violência doméstica. nós educadores de 

maneira geral, todos nós precisamos de formação e 

informação...uma sensibilização e entender de que o 

problema da violência com outra criança onde quer que se 

origine estoura dentro da escola... como escola estamos 

muito ainda despreparados, tanto no ponto de vista da 

formação mesmo, da formação psicológica, da formação 

de informações...de ler sobre isso, de estudar, de ter uma 

preparação pra lidar com essas situações...a escola está 

despreparada para lidar com esse novo núcleo social.. 

está também despreparada no sentido de equipamentos, 

de estrutura física pra ter situações, espaços, locais 

dentro da escola que possa suavizar, minimizar, estancar 

essa questão da violência (E10). 

O conhecimento que eu tenho em pedagogia, um pouco 

em psicologia tem me ajudado também, além também do 

respaldo que a gente tem das leis... todo educador ele 

precisa conhecer as leis porque se eu não conheço um 

pouco das leis que respalda a minha atitude, eu fico com 

certeza com receio (E13). 
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ANEXO A – Termo de Autorização Institucional 
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ANEXO B – Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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           ANEXO C – Normas de formatação do periódico 
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Objetivo e política editorial 

 

Ciência & Saúde Coletiva publica debates, análises e 

resultados de investigações sobre um tema específico 

considerado relevante para a saúde coletiva; e artigos de 

discussão e análise do estado da arte da área e das subáreas, 

mesmo que não versem sobre o assunto do tema central. A 

revista, de periodicidade bimestral, tem como propósitos 

enfrentar os desafios, buscar a consolidação e promover uma 

permanente atualização das tendências de pensamento e das 

práticas na saúde coletiva, em diálogo com a agenda 
contemporânea da Ciência & Tecnologia. 

A revista C&SC adota as "Normas para apresentação de 

artigos propostos para publicação em revistas médicas", da 

Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas, cuja 

versão para o português encontra-se publicada na Rev Port 

Clin Geral 1997, 14:159-174. O documento está disponível 

em vários sítios na World Wide Web, como por exemplo, 

www.icmje.org ou 

www.apmcg.pt/document/71479/450062.pdf. Recomenda-se 

aos autores a sua leitura atenta. 

 

Seções da publicação 

 

Editorial: responsabilidade do(s) editor(es). Este texto deve 

ter, no máximo, 3.500 caracteres. 

Debate: encomendado pelos editores, trata-se de artigo 

teórico pertinente ao tema central da revista, que receberá 

críticas/comentários assinados de até seis especialistas, 

também convidados, e terá uma réplica do autor principal. O 

artigo deve ter, no máximo, 40.000 caracteres; os textos dos 

debatedores e a réplica, máximo de 10.000 caracteres cada 
um. 

Artigos Temáticos: revisão crítica ou resultado de pesquisas 

de natureza empírica, experimental ou conceitual sobre o 

assunto em pauta no número temático. Os textos de pesquisa 

não deverão ultrapassar os 40.000 caracteres; os de revisão, 
50.000 caracteres.  

Artigos de Temas Livres: não incluídos no conteúdo focal 

da revista, mas voltados para pesquisas, análises e avaliações 

de tendências teórico-metodológicas e conceituais da área ou 

das subáreas. Os números máximos de caracteres são os 

 

http://www.icmje.org/
http://www.apmcg.pt/document/71479/450062.pdf
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mesmos dos artigos temáticos. 

Opinião: texto que expresse posição qualificada de um ou 

vários autores ou entrevistas realizadas com especialistas no 

assunto em debate na revista; deve ter, no máximo, 20.000 
caracteres. 

Resenhas: análise crítica de livro relacionado ao campo 

temático da revista, publicado nos últimos dois anos, com, no 

máximo, 10.000 caracteres. Os autores devem encaminhar à 

Secretaria da Revista uma reprodução de alta definição da 
capa do livro resenhado. 

Cartas: crítica a artigo publicado em número anterior da 

revista ou nota curta, descrevendo criticamente situações 

emergentes no campo temático (máximo de 7.000 
caracteres). 

Observação: O limite máximo de caracteres considera os 

espaços e inclui texto e bibliografia; o resumo/abstract e as 

ilustrações (figuras e quadros) são considerados à parte. 

Apresentação de manuscritos 

 

1. Os originais podem ser escritos em português, espanhol, 

francês e inglês. Os textos em português e espanhol devem 

ter título, resumo e palavras-chave na língua original e em 

inglês. Os textos em francês e inglês devem ter título, resumo 

e palavras-chave na língua original e em português. Não 
serão aceitas notas de pé-de-página ou no final do artigo. 

2. Os textos têm de ser digitados em espaço duplo, na fonte 

Times New Roman, no corpo 12, margens de 2,5 cm, formato 

Word e encaminhados apenas pelo endereço eletrônico 

(www.cienciaesaudecoletiva.com.br) segundo as orientações 
do menu Artigos e Avaliações.  

3. Os artigos submetidos não podem ter sido divulgados em 

outra publicação, nem propostos simultaneamente para 

outros periódicos. Qualquer divulgação posterior do artigo em 

outra publicação deve ter aprovação expressa dos editores de 

ambos os periódicos. A publicação secundária deve indicar a 
fonte da publicação original. 

4. As questões éticas referentes às publicações de pesquisa 

com seres humanos são de inteira responsabilidade dos 

autores e devem estar em conformidade com os princípios 

contidos na Declaração de Helsinque da Associação Médica 

Mundial (1964, reformulada em 1975,1983, 1989, 1989, 
1996 e 2000). 

5. Os artigos devem ser encaminhados com as autorizações 

para reproduzir material publicado anteriormente, para usar 

ilustrações que podem identificar pessoas e para transferir 

direitos de autor e outros documentos que se façam 

 

http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/
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necessários. 

6. Os conceitos e opiniões expressos nos artigos, bem como a 

exatidão e a procedência das citações são de exclusiva 

responsabilidade do(s) autor(es). 

7. Os artigos publicados serão de propriedade da revista 

C&SC, ficando proibida a reprodução total ou parcial em 

qualquer meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem a 
prévia autorização da Revista. 

8. Os textos são em geral (mas não necessariamente) 

divididos em seções com os títulos Introdução, Métodos, 

Resultados e Discussão, às vezes, sendo necessária a inclusão 

de subtítulos em algumas seções. Os títulos e subtítulos das 

seções não devem estar organizados com numeração 

progressiva, mas com recursos gráficos (caixa alta, recuo na 
margem, etc.). 

9. O resumo/abstract, com no máximo 1.400 caracteres 

com espaço (incluindo palavras-chave/key words), deve 

explicitar o objeto, objetivos, metodologia, abordagem teórica 

e resultados do estudo ou investigação. Logo abaixo do 

resumo os autores devem indicar até no máximo seis 

palavras-chave/key words. Chamamos a atenção para a 

importância da clareza e objetividade na redação do resumo, 

que certamente contribuirá no interesse do leitor pelo artigo, 

e das palavras-chave, que auxiliarão a indexação múltipla do 

artigo.  

Autoria  

1. As pessoas designadas como autores devem ter participado 

na elaboração dos artigos de modo que possam assumir 

publicamente a responsabilidade pelo seu conteúdo. A 

qualificação como autor deve pressupor: a) concepção e o 

delineamento ou a análise e interpretação dos dados, b) 

redação do artigo ou a sua revisão crítica, e c) aprovação da 
versão a ser publicada. 

2. No final do texto devem ser especificadas as contribuições 

individuais de cada autor na elaboração do artigo (ex. LM 

Fernandes trabalhou na concepção e na redação final e CM 
Guimarães, na pesquisa e na metodologia). 

Nomenclaturas 

1. Devem ser observadas rigidamente as regras de 

nomenclatura biológica, assim como abreviaturas e 
convenções adotadas em disciplinas especializadas. 

2. Devem ser evitadas abreviaturas no título e no resumo. 

3. A designação completa à qual se refere uma abreviatura 

deve preceder a primeira ocorrência desta no texto, a menos 



97 

 

que se trate de uma unidade de medida padrão. 

Ilustrações 

1. O material ilustrativo da revista C&SC compreende tabela 

(elementos demonstrativos como números, medidas, 

percentagens, etc.), quadro (elementos demonstrativos com 

informações textuais), gráficos (demonstração esquemática 

de um fato e suas variações), figura (demonstração 

esquemática de informações por meio de mapas, diagramas, 

fluxogramas, como também por meio de desenhos ou 

fotografias). Vale lembrar que a revista é impressa em uma 

cor, o preto, e caso o material ilustrativo esteja em cor, será 

convertido para tons de cinza. 

2. O número de material ilustrativo deve ser de, no máximo, 

cinco por artigo, salvo exceções referentes a artigos de 

sistematização de áreas específicas do campo temático, 

quando deverá haver negociação prévia entre editor e 

autor(es). 

3. Todo o material ilustrativo deve ser numerado 

consecutivamente em algarismos arábicos, com suas 

respectivas legendas e fontes, e a cada um deve ser atribuído 

um breve título. Todas as ilustrações devem ser citadas no 

texto. 

4. As tabelas e os quadros devem ser confeccionados no 
mesmo programa utilizado na confecção do artigo (Word). 

5. Os gráficos devem estar no programa Excel, e os dados 

numéricos devem ser enviados, de preferência, em separado 

no programa Word ou em outra planilha como texto, para 

facilitar o recurso de copiar e colar. 

6. Os arquivos das figuras (mapa, por ex.) devem ser salvos 

no (ou exportados para o) formato Ilustrator ou Corel Draw. 

Estes formatos conservam a informação VETORIAL, ou seja, 

conservam as linhas de desenho dos mapas. Se for impossível 

salvar nesses formatos; os arquivos podem ser enviados nos 

formatos TIFF ou BMP, que são formatos de imagem e NÃO 

conservam sua informação vetorial, o que prejudica a 

qualidade do resultado. Se usar o formato TIFF ou BMP, 

salvar na maior resolução (300 ou mais DPI) e maior 

tamanho (lado maior = 18cm). O mesmo se aplica para o 

material que estiver em fotografia. Caso não seja possível 

enviar as ilustrações no meio digital, deve ser enviado o 
material original em boas condições para reprodução 

Agradecimentos 

1. Quando existirem, devem ser colocados antes das 
referências bibliográficas.  

2. Os autores são responsáveis pela obtenção de autorização 
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escrita das pessoas nomeadas nos agradecimentos, dado que 

os leitores podem inferir que tais pessoas subscrevem os 

dados e as conclusões. 

3. O agradecimento ao apoio técnico deve estar em parágrafo 
diferente daqueles a outros tipos de contribuição. 

Referências  

1. As referências devem ser numeradas de forma consecutiva 

de acordo com a ordem em que forem sendo citadas no texto. 

No caso de as referências serem de mais de dois autores, no 

corpo do texto deve ser citado apenas o nome do primeiro 
autor seguido da expressão et al. 

2. Devem ser identificadas por números arábicos sobrescritos, 
conforme exemplos abaixo:  

ex. 1: ... Outro indicador analisado foi o de !maturidade do 
PSF" 11 ... 

ex. 2: ... Como alerta Maria Adélia de Souza 4, a cidade... 

As referências citadas somente nos quadros e figuras devem 

ser numeradas a partir do número da última referência citada 
no texto.  

3. As referências citadas devem ser listadas ao final do artigo, 

em ordem numérica, seguindo as normas gerais dos 

Requisitos uniformes para manuscritos apresentados a 

periódicos biomédicos (http://www.icmje.org). 

4. Os nomes das revistas devem ser abreviados de acordo 

com o estilo usado no Index Medicus 
(http://www.nlm.nih.gov/). 

5. O nome de pessoa, cidades e países devem ser citados na 
língua original da publicação. 

Exemplos de como citar referências 

Artigos em periódicos  

1. Artigo padrão (inclua até 6 autores, seguidos de et al. se 
exceder a esse número)  

Pelegrini MLM, Castro JD, Drachler ML. Eqüidade na alocação 

de recursos para a saúde: a experiência no Rio Grande do 
Sul, Brasil. Rev C S Col 2005; 10(2):275-86.  

Maximiano AA, Fernandes RO, Nunes FP, Assis MP, Matos RV, 

Barbosa CGS, et al. Utilização de drogas veterinárias, 

agrotóxicos e afins em ambientes hídricos: demandas, 

regulamentação e considerações sobre riscos à saúde humana 

http://www.icmje.org/
http://www.nlm.nih.gov/
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e ambiental. Rev C S Col 2005; 10(2):483-91.  

2. Instituição como autor  

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical 

exercise stress testing. Safety and performance guidelines. 

Med J Aust 1996; 164:282-4 

3. Sem indicação de autoria  

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15. 

4. Número com suplemento  

Duarte MFS. Maturação física: uma revisão de lilteratura, com 

especial atenção à criança brasileira. Cad Saúde Pública 
1993; 9(Supl 1):71-84.  

5. Indicação do tipo de texto, se necessário  

Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson's 
disease [carta]. Lancet 1996; 347:1337. 

Livros e outras monografias  

6. Indivíduo como autor  

Cecchetto FR. Violência, cultura e poder. Rio de Janeiro: FGV; 
2004.  

Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa 

em saúde. 8ª ed. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: 

Abrasco; 2004. 

7. Organizador ou compilador como autor  

Bosi MLM, Mercado FJ, organizadores. Pesquisa qualitativa de 
serviços de saúde. Petrópolis: Vozes; 2004.  

8. Instituição como autor  

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama). Controle de plantas aquáticas por meio 
de agrotóxicos e afins. Brasília: DILIQ/Ibama; 2001.  

9. Capítulo de livro  

Sarcinelli PN. A exposição de crianças e adolescentes a 

agrotóxicos. In: Peres F, Moreira JC, organizadores. É veneno 

ou é remédio. Agrotóxicos, saúde e ambiente. Rio de Janeiro: 
Fiocruz; 2003. p. 43-58.  

10. Resumo em Anais de congressos 
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Kimura J, Shibasaki H, organizadores. Recent advances in 

clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International 

Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-
19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.  

11. Trabalhos completos publicados em eventos científicos  

Coates V, Correa MM. Características de 462 adolescentes 

grávidas em São Paulo. In: Anais do V Congresso Brasileiro 
de adolescência; 1993; Belo Horizonte. p. 581-2.  

12. Dissertação e tese  

Carvalho GCM. O financiamento público federal do Sistema 

Único de Saúde 1988-2001 [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Saúde Pública; 2002. 

Gomes WA. Adolescência, desenvolvimento puberal e 

sexualidade: nível de informação de adolescentes e 

professores das escolas municipais de Feira de Santana - BA 

[dissertação]. Feira de Santana (BA): Universidade Estadual 
de Feira de Santana; 2001.  

Outros trabalhos publicados 

13. Artigo de jornal  

Novas técnicas de reprodução assistida possibilitam a 

maternidade após os 40 anos. Jornal do Brasil 2004 Jan 31; 
p. 12 

Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study 

estimates 50,000 admissions annually. The Washington Post 
1996 Jun 21; Sect. A:3 (col. 5).  

14. Material audiovisual  

HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. 
Louis (MO): Mosby-Year Book; 1995.  

15. Documentos legais  

Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da 
União 1990; 19 set. 

Material no prelo ou não publicado  

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N 
Engl J Med. In press 1996.  

Cronemberg S, Santos DVV, Ramos LFF, Oliveira ACM, 
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Maestrini HA, Calixto N. Trabeculectomia com mitomicina C 

em pacientes com glaucoma congênito refratário. Arq Bras 

Oftalmol. No prelo 2004. 

Material eletrônico  

16. Artigo em formato eletrônico  

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. 

Emerg Infect Dis [serial on the Internet] 1995 Jan-Mar [cited 

1996 Jun 5];1(1):[about 24 p.]. Available from: 
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm  

Lucena AR, Velasco e Cruz AA, Cavalcante R. Estudo 

epidemiológico do tracoma em comunidade da Chapada do 

Araripe - PE - Brasil. Arq Bras Oftalmol [periódico na 

Internet]. 2004 Mar-Abr [acessado 2004 Jul 12];67(2): [cerca 

de 4 p.]. Disponível em: 

http://www.abonet.com.br/abo/672/197-200.pdf 

17. Monografia em formato eletrônico  

CDI, clinical dermatology illustrated [CD-ROM]. Reeves JRT, 

Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2ª ed. 
Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995.  

18. Programa de computador  

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics 

[computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): 

Computerized Educational Systems; 1993. 

  

[Home] [Sobre esta revista] [Corpo editorial] [Assinaturas] 

 

Todo o conteúdo do periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença 
Creative Commons 

Av. Brasil, 4036 - sala 700 Manguinhos 
21040-361 Rio de Janeiro RJ - Brazil 
Tel.: +55 21 2290-4893 / 3882-9151 

 

 

 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
http://www.abonet.com.br/abo/672/197-200.pdf
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1413-8123&nrm=iso
http://www.scielosp.org/revistas/csc/paboutj.htm
http://www.scielosp.org/revistas/csc/pedboard.htm
http://www.scielosp.org/revistas/csc/psubscrp.htm
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

