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A nossa vida é o mesmo que uma comédia: 

o que importa não é ser longa, é se foi representada.

William Shakespeare

Neste capítulo, a violência no âmbito da família será abordada como 

uma das formas de agressão que atinge de maneira bastante peculiar 

crianças e adolescentes. Discorremos sobre as características e os fatores 

que contribuem para a sua prática. Também trataremos do que a escola 

pode fazer diante do problema, enfocando o fortalecimento da família 

como instituição fundamental para o desenvolvimento infanto-juvenil. 

De uma forma clara e próxima à realidade escolar, por meio de várias 

situações baseadas em casos reais, discutiremos como a escola pode con-

tribuir para a promoção de direitos e para a prevenção e o enfrentamen-

to da violência familiar, entendendo seu papel como fundamental na 

identificação do problema e na prevenção.
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De quais famílias falamos?

Que pode uma criatura senão, entre criaturas, amar?

Carlos Drummond de Andrade

A família é o primeiro núcleo de socialização dos indivíduos e o espaço 

indispensável para a garantia do desenvolvimento e proteção integral de 

crianças, adolescentes e dos demais membros. É a família que propicia 

os aportes afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao bem-estar das 

pessoas, e onde os valores éticos e os laços de solidariedade começam a 

ser absorvidos e aprofundados. 

Para refletir

Qual o seu conceito de família? 

Quais os tipos de organização familiar estão presentes nas turmas com as 
quais você trabalha?

De acordo com a cultura e o momento histórico em que se constituem, 

as famílias se organizam de diversas maneiras e apresentam diferentes 

representações dos papéis de seus membros.

Por família entendemos qualquer grupo de pessoas com vínculos afeti-

vos, de consanguinidade ou de convivência. Nesse sentido, diversas con-

figurações podem ser formadas. Além da tradicional, constituída por pai, 

mãe e filhos, é muito comum hoje vermos famílias organizadas somente 

por um dos pais, chamadas famílias monoparentais. Nelas se destaca 

principalmente a mãe como provedora. Há as famílias constituídas por 

netos e avós; outras reconstruídas com a presença de padrastos, madras-

tas e os filhos dos respectivos casamentos anteriores. Atualmente, há 
também famílias formadas por casais do mesmo sexo.

Embora nossa história tenha caracterizado a família tradicional como mo-

delo de organização familiar a ser seguido, vale ressaltar que não existe 

um modelo-padrão, portanto não existe uma ‘família regular’. Importada 

dos moldes europeus e consolidada no processo de urbanização e de in-
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dustrialização do século XIX, a 

chamada família nuclear bur-

guesa era a que predominava 

nas elites brasileiras. Entretan-

to, ainda que de forma des-

prestigiada, sempre existiram 

outras formas de organização 

que, em decorrência de uma his-

tória marcada por relações de poder 

desiguais e diferenças étnico-culturais, eram vistas 

como ‘desestruturadas’ ou ‘desajustadas’. É o caso 

das famílias oriundas de escravos, as indígenas e 

as das classes populares, consideradas ‘famílias 

irregulares’ (Cardoso & Feres-Carneiro, 2008). 

De forma parecida, esse tipo de visão predomina até hoje, principalmen-

te, em relação às classes populares. Ainda que seja possível perceber 

uma maior aceitação em relação às diversas configurações familiares, 

principalmente no campo jurídico, muitas das percepções construídas 

historicamente pelas elites ainda persistem. É comum o discurso, que 

encontra origem na ideologia da família burguesa, sobre as famílias das 

classes populares, que enfatiza a relação pobreza/família irregular. 

Vários estudos relacionados ao fenômeno da violência desmitificam a 

relação entre violência e pobreza. É notório que viver em meio à escas-

sez econômica e vivenciar as dificuldades da condição social contribui 

para potencializar a violência e desencadear conflitos dentro de casa. 

Mas, a situação social de pobreza não caracteriza o surgimento de atos 

violentos. 

Reconhecer a organização familiar em sua diversidade e pluralidade sig-

nifica abrir espaços para a construção de relações democráticas entre a 

família e a escola, baseadas na consideração positiva das diferenças e na 

busca de superação do preconceito (Neder, 1994).

É compreensível que diante das mudanças no modo de organização das 

famílias, novos contextos de relações de poder sejam gerados, assim 

como expectativas e representações subjetivas (Cavalcante & Schenker, 

2009). Portanto, no trabalho com famílias é preciso reconhecer que elas 
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possuem dificuldades e demandas próprias, bem como valores e crenças 

que precisam ser respeitados.

PARA SABER MAIS

A família se estrutura de acordo com os contextos sociais, culturais e histó-
ricos nos quais se encontra inserida. Podemos destacar diferentes estruturas 
familiares, sendo elas: 1) Família nuclear, constituída por duas gerações: os 
pais (marido e esposa) e os filhos; 2) Família extensa, composta por uma rede 
ampla de parentesco que envolve além de pais e filhos, outros membros, 
como avós, tios e primos; 3) Família mista, que inclui parentes e amigos.

Em relação aos tipos de família comumente vistos na atualidade, há: 1) Fa-
mília monoparental, chefiada por somente um dos pais; 2) Família tradicio-
nal, formada por pais que se casaram uma vez e moram junto com os filhos; 
3) Família reconstituída, composta por pais que se separaram, recasaram-se 
e constituíram novas uniões nucleares; 4) Família homoafetiva, formada por 
um casal do mesmo sexo que pode ser acrescida com outros membros (Njai-
ne, Assis & Constantino, 2009). 

Muitas famílias estão em situação de elevada vulnerabilidade: adolescen-

te que trabalha e cuida de seus irmãos; famílias chefiadas por mulheres; 

meninas que têm filhos cedo; vivem na mesma casa três gerações que se 

cuidam e trabalham para o sustento coletivo. O ambiente e as condições 

de vida costumam provocar muito estresse relacionado à sobrevivência, 

rupturas de vínculos, uso abusivo de drogas, e muito sofrimento nas re-

lações comunitárias, sobretudo nos locais onde há violência relacionada 

a tráfico de drogas e armas.

A escola diante da violência familiar

Por violência familiar (ou intrafamiliar) entendemos toda ação ou omissão 

cometida por um membro familiar que prejudique o bem-estar, a integri-

dade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimen-

to de outro membro. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum 

membro da família, incluindo as pessoas que passam a assumir função 

parental, ainda que sem laços de consanguinidade (Brasil, 2001). 
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A violência no âmbito da família atinge uma parcela importante da popula-

ção e repercute de forma significativa sobre a saúde das pessoas. Diferente 

de outras formas de violência que ocorrem em outros lugares, esta é a que 

menos está circunscrita a fatores estruturais da sociedade e é praticada por 

pessoas de todas as classes sociais, cores, religiões, status socioeconômico. 

As principais vítimas da violência familiar são crianças, adolescentes, 

mulheres e idosos, configurando violação de seus direitos. Em muitos 

casos, a violência familiar ameaça o direito à educação, ao desenvolvi-

mento, à saúde e até mesmo à sobrevivência.

Metade dos 1923 adolescentes escolares entrevistados em escolas públicas 
e particulares de São Gonçalo/RJ (2006) já vivenciou pelo menos um tipo 
de violência psicológica indicando a relevância que ela tem para crianças e 
jovens. Um em cada três adolescentes pesquisados já testemunhou humi-
lhação de um dos pais sobre o outro e metade deles refere que humilha e é 
humilhado pelos irmãos nas brigas do dia a dia.

Um total de 30,5% já sofreu violência física severa praticada pela mãe e 16,2% 
pelo pai, caracterizada por atos com alto potencial de dano: ferir, chutar, mor-
der dar murros, espancar, ameaçar com arma ou faca. Também é elevado o 
número de adolescentes que relataram agressões físicas que machucam entre 
seus irmãos (39,8%) e entre pais (16,6%) (Assis, Pesce & Avanci, 2006).

Para discutir e compreender essas questões, apresentamos a seguir uma 

situação que nos traz vários elementos para análise.

A HISTÓRIA DE RICARDO

Ricardo cursa o 3º ano do Ensino Fundamental. Em sala de aula, apresenta 
comportamento disperso e agitado, chegando a ser considerado hiperativo 
pela professora. Ele tem dificuldades de se relacionar com os colegas, de-
monstra também ser agressivo e implicante, sendo, por isso, constantemente 
posto para fora de sala de aula. Apesar de tais comportamentos, Ricardo tem 
bom rendimento escolar.

A mãe de Ricardo já foi chamada várias vezes à escola, não comparecendo 
em nenhuma delas. Diante de diversas reclamações por parte da professora 
e da dificuldade de lidar com a agitação da criança, a direção da escola de-
cidiu suspendê-lo até que seus responsáveis o levassem a um psicólogo.
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Depois de dois meses de afastamento da escola, a mãe compareceu com ele 
ao Posto de Saúde a fim de tentar encaminhamento para um psicólogo. Em 
longa entrevista com a mãe, o médico pôde entender melhor a situação da 
criança.

Ricardo reside com a mãe, o padrasto e dois irmãos mais novos, filhos do 
segundo casamento de sua mãe. Quando seus pais se separaram, ele tinha 
três anos e, desde então, seu pai desapareceu. Logo sua mãe engravidou do 
atual companheiro, João. Este é alcoolista e está desempregado, ficando, 
assim, a mãe responsável por arcar com as despesas da casa, trabalhando 
como empregada doméstica e deixando os filhos sob os cuidados do padras-
to. Ricardo passa a maior parte do tempo na rua brincando com os colegas 
e diz não gostar de ficar em casa porque seu padrasto é bastante agressivo 
e bate muito nele. 

Durante o relato da mãe, o médico percebeu o quanto Ricardo é citado cons-
tantemente como um problema familiar. “Tudo bem que o João não é muito 
fácil, mas o Ricardo também não colabora! Não cuida dos irmãos. Ele já tem 
nove anos, podia cuidar dos irmãos, ajudar o João. Mas não! Ele não obe-
dece, não faz questão nenhuma de agradar. Fica o dia inteiro na rua. Depois 
leva uma coça de fio, não sabe o porquê! Quando João chega nervoso então, 
depois de beber umas e outras, aí mesmo é que não tem jeito! Só ele que 
nasceu assim. Os irmãos são quietinhos, não dão problema em casa, nem 
na escola”.

A mãe levou uma cópia do encaminhamento para o psicólogo como forma 
de comprovar a solicitação feita pela escola. A partir daí, Ricardo voltou a 
assistir às aulas.

Para refletir

Que formas de violência você identifica no caso citado? Estaria a escola 
contribuindo para perpetuar a violência existente? De que modo?

Assim como qualquer instituição que se preze por garantir os direitos 

das crianças e dos adolescentes, a escola tem um papel fundamental na 

prevenção da violência familiar. Embora pouco ou nada sobre o tema 

seja abordado na formação pedagógica do professor (assim como aconte-

ce com outros profissionais que lidam com crianças), a violência familiar 

é um problema que traz dificuldades ao cotidiano escolar, uma vez que a 

escola não está imune a seus reflexos e a suas consequências e também 

pode contribuir para aumentá-la quando reproduz desigualdades e for-

mas de tratamento indevidas.
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Devemos destacar que a violação de direitos, que muitas vezes tem lu-

gar no seio da família, pode refletir, ainda que não necessariamente, 

também situação de vulnerabilidade da família diante dos seus próprios 

direitos de cidadania, de acesso aos bens públicos e de inclusão social. 

Pela organização de alguns contextos, muitas famílias ficam expostas a 

tensões externas que fragilizam seus vínculos, tornando-as mais vulne-

ráveis. A violência comunitária, por exemplo, pode ser mais um fator de 

risco para intensificação da violência familiar, pois a violência praticada 

no interior da família não é apenas fruto da personalidade dos pais. Ela 

se manifesta como um fenômeno complexo, relacionado a condições de 

vida da família, à dinâmica das relações intra e extrafamiliares (comuni-

dade), às concepções culturais sobre o lugar da infância e da adolescên-

cia no lar e às práticas de educação e criação dos filhos.

No citado caso de Ricardo, observamos o quanto é preciso estar atento 

para não se perpetuar a violência do ambiente familiar. Escolas que in-

centivam a participação dos pais e que possuem canais de diálogo com 

eles conseguem de maneira mais exitosa ajudar famílias que usam a 

violência como forma de solução de conflitos.

Talvez seja pouco provável que a criança relate sobre o que vem sofrendo 

em casa. Quando conversamos com as famílias sobre esse assunto, várias 

podem ser as reações. Muitas omitem ou mentem sobre as formas como 

tratam os filhos; outras justificam os maus-tratos e abusos em nome 

da educação. Os estudantes, caso sejam reconhecidos pelos professores 

como vítimas de violência, devem ser instados a relatar o que vivenciam. 

A partir daí, cabe à escola propiciar um ambiente protetor com escuta 

acolhedora e compreensiva.

Embora reconhecida como violação de direitos (de crianças, adolescentes, 

mulheres e idosos, principalmente), há vários questionamentos na socie-

dade sobre o limite do que é e do que não é violência familiar (Ristum, 

2009). A definição desse limite é difícil porque a noção e o sentido da 

violência familiar estão alicerçados no julgamento social onde é difícil a 

obtenção de consenso (Emery & Laumann-Billings apud Ristum, 2009). 

A ideia de que crianças e adolescentes são propriedade exclusiva da família 

e que cabe a ela a educação da forma que lhe convier ainda perdura com 

bastante ênfase na nossa sociedade. Essa crença contraria os princípios 
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legais de proteção integral à criança e ao adolescente, 

preconizados na Constituição de 1988 e no Estatuto da 

Criança e o Adolescente (ECA), lei 8.069/90. 

O artigo 227 da Constituição Federal ressalta o de-

ver de todos assegurarem com absoluta prioridade à 

criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negli-

gência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Para 

um maior aprofundamento sobre essa questão, leia o Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária.

Portanto, embora a família continue sendo a instituição mais importante 

na proteção de crianças e adolescentes, a sociedade civil e o estado, re-

presentados por suas inúmeras instituições das quais a escola faz parte, 

também desempenham papéis fundamentais na garantia dos direitos 

reconhecidos legalmente.

A natureza da violência contra a criança 
e o adolescente no ambito familiar

Como explicamos no capítulo 2 deste livro, a violência familiar é uma 

forma de violência interpessoal que atinge crianças e adolescentes. Man-

tém-se historicamente entranhada nas sociedades por meio da cultura 

que legitima o uso da força como ação educativa, colocando crianças e 

adolescentes, pela pouca idade e poder, como grupos vulneráveis. Deta-

lharemos, a seguir, a natureza da violência familiar que atinge crianças 

e adolescentes.

Violência física

Caracterizada por abusos com uso da força física de forma intencional, 

não acidental, praticada por pais, responsáveis, familiares ou pessoas 
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próximas da criança ou do adolescente, com objetivo de ferir, lesar ou 

destruir a vítima (Brasil, 2002). É a forma mais visível de violência de-

vido à ocorrência de marcas pelo corpo. Entretanto, a ausência dessas 

marcas não descaracteriza, tampouco atenua suas consequências. Exis-

tem vários níveis de gravidade, que vão desde tapas, beliscões até lesões 

e traumas causados por gestos que atingem partes muito vulneráveis 

do corpo, uso de objetos e instrumentos para ferir, até a provocação de 

queimaduras, sufocações e mutilações. O castigo físico recorrente, não 

severo, é atualmente considerado um ato violento pelos prejuízos futu-

ros, não só físicos, mas psíquicos, causados à vítima. 

CASTIGO FÍSICO COMO FORMA DE DISCIPLINAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O castigo físico, em particular, como forma de disciplinar crianças e adoles-
centes, em muitos países ainda é prerrogativa de pais, professores e profis-
sionais que trabalham com eles. Para isso, o argumento é que atuam para o 
próprio interesse desses jovens. Por fazer parte de uma cultura muito antiga 
(a Bíblia já o menciona como forma de os pais educarem os filhos), o castigo 
físico é altamente tolerado em muitas regiões do mundo. Consequentemen-
te essa violação dos direitos da criança e do adolescente normalmente passa 
despercebida no cotidiano e suscita pouca discussão. 

Na verdade, está provado que o castigo físico ensina à criança que a violência é 
uma estratégia aceitável e apropriada para resolver conflitos ou persuadir pes-
soas a fazerem o que elas desejam. A violência como forma de educar vai per-
dendo sua eficácia com o uso, de modo que se faz necessário aumentar a sua 
severidade sistematicamente. Conforme vão se tornando insensíveis ao que 
estão fazendo e frustrados pela diminuição dos resultados, pais, professores e 
outros responsáveis passam dos tapas leves às pancadas pesadas. Consequen-
temente, as crianças podem sofrer ferimentos que deixam marcas e danos per-
manentes no seu corpo e em seu psiquismo, e muitas vezes levam à morte.

Há formas positivas de ensinar, corrigir ou disciplinar as crianças, que contri-
buem para todo o desenvolvimento infantil (Harper et al., 2006: 28).

HISTÓRIA DE FAMÍLIA 

Mariana e Luísa são duas adolescentes que frequentam uma escola particu-
lar renomada do município em que vivem. Mariana tem 14 anos e Luísa 17 
e são irmãs. Moram com os pais nas proximidades dessa escola, localizada 
próxima a um bairro nobre. 
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Ultimamente, Mariana tem apresentando baixo desempenho escolar e falta 
sempre às aulas por algum motivo de saúde. Está sempre com muitas faltas e, 
por isso, foi encaminhada para o Serviço de Orientação Educacional da escola. 
Luísa, sua irmã, é mais frequente e possui um rendimento escolar mediano.

Segundo a professora de Mariana, responsável pelo encaminhamento, a alu-
na está sempre solicitando sair de sala de aula. Numa dessas vezes, ao 
demorar em retornar, a professora pediu que uma inspetora fosse até ao 
banheiro para verificar o ocorrido. Mariana voltou acompanhada pela ins-
petora, visivelmente abatida. No final da aula, a professora, com muita dis-
crição, chamou-a e lhe perguntou se precisava de algum tipo de ajuda. A 
adolescente começou a chorar e disse que sua vida havia se transformado 
num inferno.

Segundo Mariana, seu pai é uma pessoa violenta. Sempre bate em sua mãe 
e desde pequena Mariana sofre algum tipo de violência: física ou psicológi-
ca. A irmã Luísa é filha do primeiro casamento da mãe e também é agredida 
pelo padrasto. Ambas presenciam as constantes brigas do casal.

Diante do visível sofrimento da aluna, a professora a encaminhou para o Ser-
viço de Orientação Educacional (SOE). Após alguns atendimentos, foi possí-
vel construir um vínculo com a orientadora, e a adolescente pode revelar os 
diferentes tipos de violência que sofria em sua família:

“Meu pai sempre diz que, se eu reagir, perseguirá minha irmã e baterá na 
minha mãe. Tenho muito medo dele, está sempre muito estranho. Às vezes 
diz que gosta de mim e que está somente me protegendo e me ensinando a 
superar as dificuldades da vida. Mas não é justo o que ele faz lá em casa. Às 
vezes, sinto uma dor tão forte no estômago que só passa se eu vomitar. Eu 
provoco mesmo e, aí, a dor passa um pouco.”

A orientadora percebeu que se tratava de um caso de ‘bulimia’ provocada pelo 
sofrimento causado pela violência física e psicológica vivida pela adolescente.

Para refletir

Em sua opinião, comportamentos como o de Mariana podem ser indicativos 
de que algo não vai bem com ela e sua família? Que outras situações em sala 
de aula o professor pode levar em conta para identificar a violência familiar? 

A violência vivenciada pelos estudantes em seu contexto social atra-

vessa as relações pedagógicas e reflete significativamente no ambiente 

escolar, através de comportamentos, atitudes e omissões que de forma 

direta ou indireta podem estar indicando a presença de violência familiar. 
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A bulimia de Mariana em consequência dos abusos sofridos em casa 

poderia não ter sido descoberta se a professora não estivesse atenta ao 

comportamento da jovem. Ao ouvir o relato de Mariana, a escola ultra-

passou as regras formais de marcar faltas e se preocupar com o baixo 

desempenho em si e foi ao âmago de suas necessidades, que gritavam 

por um lugar de escuta.

PARA SABER MAIS SOBRE VIOLÊNCIA ENTRE IRMÃOS

Pesce (2009) apresentou um modelo explicativo para a ocorrência de pro-
blemas de comportamento agressivos e de violação de regras em crianças 
estudantes do Ensino Fundamental de São Gonçalo/RJ, considerando a pre-
sença de violência física sofrida e testemunhada na família pela criança, o 
temperamento da criança quando bebê e de seus pais na infância, além de 
variáveis sociodemográficas. O estudo investigou 216 crianças entre seis e 
13 anos. Foram utilizados todos os casos de crianças diagnosticadas com 
comportamento agressivo e de violação de regras (n = 72) comparados a 
crianças sem quaisquer problemas de comportamento (n = 144). Mostra-
ram-se importantes para explicar o comportamento agressivo e de violação 
de regras entre as crianças investigadas: ter sido um bebê difícil de lidar, a 
mãe ter sido desobediente na infância, a criança sofrer violência física cau-
sada pelo pai e vivenciar violência entre irmãos. Os resultados apontam 
para uma relação entre temperamento e contexto ambiental na formação 
do comportamento da criança.

Violência psicológica

Muitas vezes a violência familiar só é vista em sua forma explícita quan-

do, na escola, a criança apresenta marcas físicas ou quando a situação já 

se apresenta de forma grave. Existem tipos de violência que dificilmente 

são percebidos e constatados e, no entanto, são tão prejudiciais quanto 

outras formas mais visíveis. Estamos falando da violência psicológica.

A violência psicológica é muito frequente nas situações de conflito entre 

pais e filhos: “você não serve para nada”, “você não devia ter nascido”, 

“você só me causa problema”. Mas também aparece em comparações 

entre irmãos ou no favorecimento de um em detrimento de outro. Tes-

temunhar brigas dos pais e violência conjugal é também uma forma de 

violência psicológica. 

Violência psicológica ou abuso 
psicológico constitui-se em toda 
forma de rejeição, depreciação, 
discriminação, desrespeito, 
cobranças exageradas, punições 
humilhantes e utilização da criança 
ou adolescente para atender às 
necessidades psíquicas do adulto 
(Brasil, 2002). Todas as formas 
de violência psicológica causam 
danos ao desenvolvimento e ao 
crescimento biopsicossocial da 
criança e do adolescente, podendo 
provocar efeitos muito deletérios na 
formação de sua personalidade e na 
sua forma de encarar a vida.

No capítulo 7 deste livro você 
encontrará informações sobre 
os sinais da violência em 
crianças e adolescentes e o que 
o ajudará a identificá-los.
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Pela falta de materialidade do ato, que atinge, sobretudo, o campo emo-

cional e espiritual da vítima e pela falta de evidências imediatas do ato 

violento, o abuso psicológico é dos mais difíceis de ser identificados. No 

entanto, através de um olhar arguto e sensível, é possível ao professor 

perceber o quanto esse tipo de maltrato afeta as crianças e os jovens. 

Cabe ressaltar que a escola muitas vezes tem sua parcela de participação nos 

abusos psicológicos, quando reforça a desmoralização de algumas crianças 

e adolescentes. Embora as consequências físicas sejam mais óbvias e ime-

diatas, são os aspectos psicossociais de longo prazo os que causam maiores 

danos. O caso a seguir retrata algumas consequências mais visíveis em 

função de violência psicológica vivenciada na família pela criança.

A HISTÓRIA DE DENIS

Denis é um menino de 12 anos que estuda numa escola particular. Ele é 
novo nessa escola e sua mãe conta que é a terceira que frequenta em ape-
nas um ano. Foi convidado a se retirar das outras duas por ter comportamen-
to desafiador e utilizar vocabulário inadequado com colegas e professoras. 
Na primeira conversa com a mãe, a diretora percebeu que ela o chama pelo 
nome de ‘João Gabriel’ e explica esse fato porque Denis é também o nome 
do pai do adolescente, de quem ela não gosta. Ao conversar com a psicólo-
ga da escola, a mãe contou diante do filho que ele gosta de prejudicá-la e a 
trata mal, tal como o pai dele fazia. A mãe, por sua vez, tem comportamento 
imaturo e trata o filho com agressões verbais, utilizando muitos palavrões 
quando ele a desobedece. Também tem o hábito de retirar dele as atividades 
de que mais gosta por longos períodos (às vezes 3 meses), mas não sabe 
mais o que fazer porque já tirou tudo o que poderia (TV, computador, saída 
com amigos) e nada melhorou. 

Para refletir

Que formas de abuso psicológico você identifica neste caso? Você já 
observou algum tipo de abuso psicológico na sua escola? Como eles se 
apresentavam? Em caso positivo, qual foi a atuação da escola?

Negligência e abandono

Negligências constituem as omissões dos pais ou responsáveis pela crian-

ça ou pelo adolescente, quando deixam de prover-lhes as necessidades 

básicas para o desenvolvimento físico, emocional e social. O abandono 
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é considerado uma forma extrema de negligência. São formas comuns 

de negligência: omissão de cuidados básicos como privação de medica-

mentos, atraso na carteira vacinal, falta de atendimento aos cuidados 

necessários com a saúde, descuido com a higiene, ausência de proteção 

contra as inclemências do meio, como frio e calor, não-provimento de 

estímulos e de condições para a frequência escolar (Brasil, 2002).

Entretanto, tendo em vista a situação de miséria e de extrema pobreza 

em que muitas famílias vivem, identificar a negligência pode ser uma 

tarefa difícil, principalmente quando deparamos com a dúvida da exis-

tência de intencionalidade numa situação típica. 

Uma das estratégias para lidar com esse tipo de violência é comparar os 

recursos e as condições psíquicas da família com os recursos e condições 

psíquicas de outras do mesmo estrato social. Outra estratégia é a compa-

ração do trato dispensado a cada filho, buscando identificar se existem 

preferências e desigualdades (Brasil, 2002). Independente da intenciona-

lidade dos pais ou dos responsáveis pelos cuidados, quando constatamos 

negligências ou abandono é necessária uma intervenção orientada à pro-

teção da criança ou do adolescente. A seguir, apresentamos um pequeno 

recorte da história de um menino para refletirmos sobre negligência. 

O CASO DE THIAGO

Thiago faltava muito à escola e com 9 anos ainda estava no primeiro ano do 
Ensino Fundamental. As professoras e a orientadora pedagógica não conse-
guiam conversar com sua mãe, pois ela se recusava a ir à escola, apesar de 
ficar em casa o dia todo. A justificativa para tanta falta é que quando chovia a 
rua enchia de lama. A mãe sofria de depressão e, embora a família a conside-
rasse uma pessoa doente, era ela a responsável pelos cuidados com Thiago.

Para refletir

Em sua opinião, o caso de Thiago configura negligência? Por quê? Qual a 
diferença entre culpabilizar e responsabilizar uma família por abandono ou 
negligência? 

A culpabilização das famílias é um grande problema quando lidamos com 

situações que envolvem violência, pois, além de pouco contribuir para 
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o entendimento dos atos abusivos contra uma criança ou adolescente, 

prejudica e inviabiliza o diálogo e potencializa a ocorrência de mais 

violência. 

Conforme citam Ferreira et al. (2009), ao culpabilizar ou patologizar a fa-

mília, reduzimos o problema que a princípio seria de ordem pública para 

a esfera individual, negando o peso das relações sociais na constituição 

dos problemas. No entanto, é necessário e importante responsabilizar os 

autores de atos violentos. A responsabilização, diferentemente da cul-

pabilização, permite entender o contexto em que ocorrem as relações 

violentas e assim traçar estratégias que impliquem a família na garantia 

dos direitos de crianças e adolescentes.  

No caso apresentado, as poucas evidências citadas demonstram que as 

faltas de Thiago podem indicar que a família necessita de ajuda. Nesses 

casos, é importante ter uma atitude compreensiva, pois posturas policia-

lescas e de caráter repreensivo contribuem para que a família se afaste 

cada vez mais da escola. 

Violência sexual

A violência sexual ou abuso sexual é a situação em que uma criança ou 

adolescente é usado para gratificação sexual de um adulto ou mesmo de 

um adolescente mais velho, baseado numa relação de poder que pode 

incluir desde carícias, manipulação das genitálias, mama ou anus, até 

o ato sexual com ou sem penetração (Abrapia, 2002). As práticas de 

voyeurismo, exibicionismo, produção de fotos, bem como a exploração 

sexual visando a lucros, como é o caso da prostituição e da pornografia, 

são também formas de violência sexual.

Embora seja algo socialmente inaceitável, a violência sexual é, contra-

ditoriamente, muito frequente. Por estar ancorada em relações de de-

pendência social e afetiva e ameaçar a integridade da família como um 

todo, é comum prevalecer o silêncio quando tal tipo de abuso ocorre. Na 

maioria das vezes, o agressor é um membro da família, uma pessoa em 

quem a criança confia e ama. Em muitos casos, a criança ou o adoles-

cente se sente culpado por sentir prazer, e isso é usado pelo agressor para 

conseguir seu consentimento.
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O CASO DE CAMILA

Camila é uma menina de 7 anos, tímida em sala de aula. Sua professora diz 
que ela não gosta de brincar com os colegas, apesar de ter um bom rela-
cionamento com todos na escola. Há cerca de um mês, a criança não quer 
voltar para casa quando a mãe vai buscá-la. A mãe procurou a escola para 
discutir esse problema e contou que, também em casa, no último mês, a 
criança se mostra triste, só quer dormir na mesma cama que ela e não fica 
sozinha em nenhum cômodo da casa. A mãe foi orientada a tentar conver-
sar com a menina sobre seu comportamento. Em casa, quando foi falar com 
Camila, seu irmão de quatro anos estava por perto. Tão logo a mãe pergun-
tou os motivos pelos quais Camila estava agindo daquele modo, seu irmão 
contou que havia visto o padrasto de ambos “mexendo na perereca” de Ca-
mila. Camila não quis contar nada à mãe, mas disse que era verdade o que 
o irmão estava relatando.

Para refletir

Você já identificou alguma criança que tenha sido abusada sexualmente? 
Qual foi a sua reação perante um caso de abuso sexual? 

A importância da escola na prevenção da violência familiar fica ainda 

mais evidente quando se leva em conta que crianças e adolescentes pas-

sam grande parte do tempo dentro dos muros escolares, construindo um 

contato diário e prolongado com os profissionais. Muitas vezes a escola 

pode se constituir na sua única fonte de proteção, especialmente nos ca-

sos em que os familiares são os agressores, e as crianças e os adolescentes 

não encontram em outros membros da família a confiança e o apoio 

necessários para falar da violência que sofrem (Ristum, 2009).

Muitas famílias tendem a reproduzir suas histórias violentas. Por não viven-

ciarem outras formas de resolução de conflitos e sem recursos que lhes pos-

sibilitem conhecimentos acerca da melhor forma de educar e criar os filhos, 

a violência acaba por ser o único instrumento de comunicação que utilizam. 
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Fatores de risco para a violência familiar

Existem alguns fatores que podem servir de alerta para a presença da vio-

lência familiar e com isso viabilizar ações de prevenção. Contudo, esses 

fatores, por si só, não indicam que uma crian-

ça ou um adolescente esteja vivenciando 

situações de violência em seu lar. É pre-

ciso um olhar atento e sensível do pro-

fissional que convive cotidianamente 

com o estudante para as questões que 

envolvem a dinâmica da família, sem 

com isso ignorar ou desmerecer os 

valores e as crenças que se encontram 

subjacentes à vida das pessoas.

Conforme Reichenheim, Hasselmann e 

Moraes (1999), após um levantamento 

de 600 trabalhos sobre violência domésti-

ca, os fatores de risco podem estar relacionados aos aspectos pessoais e 

psicológicos do indivíduo, aos aspectos ambientais e socioeconômicos e 

culturais das famílias e às características situacionais. Os autores obser-

vam que os trabalhos analisados dão mais ênfase aos fatores pessoais e 

socioeconômicos e culturais associados à violência. 

O documento do Ministério da Saúde (Brasil, 2001) destaca alguns fato-

res de risco comumente encontrados em famílias que utilizam a violência 

como forma de mediar conflitos: 1) abuso de drogas; 2) alcoolismo; 3) 

comprometimento psicológico e psiquiátrico dos indivíduos; 4) histórico 

familiar dos pais que sofreram maus-tratos, abuso sexual ou rejeição e 

abandono na infância e na juventude; 5) gravidez não planejada ou ne-

gada; 6) gravidez precoce; 7) gravidez de risco; 8) depressão na gravidez; 

9) pai ou mãe com múltiplos parceiros; 10) expectativas demasiadamente 

altas em relação à criança; 11) ausência ou pouca manifestação positiva 

de afeto entre pais e filhos; 12) delegação à criança de tarefas domésticas 

ou parentais; 13) capacidade limitada em lidar com situações de estresse 

(perda fácil do autocontrole); 14) pais possessivos ou ciumentos em rela-

ção aos filhos; 15) a criança sofrer algum tipo de deficiência; 16) crianças 

com falta de vínculo parental nos primeiros anos de vida.
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Podemos considerar também alguns fatores de risco relacionados à for-

ma como as famílias se organizam (Brasil, 2001): 1) famílias baseadas 

numa distribuição desigual de autoridade e poder; 2) famílias cujas 

relações estejam centradas em papéis e funções rigidamente definidos; 

3) famílias em que não há nenhuma diferenciação de papéis, levando 

à ausência de limites entre seus membros; 4) famílias com nível de 

tensão permanente, que se manifesta através da dificuldade de diálogo 

e descontrole da agressividade; 5) famílias com estrutura de funciona-

mento fechada, em que não há abertura para contatos externos; 6) fa-

mílias em situação de crise ou perdas (separação do casal, desemprego, 

morte, migração, outros).

O papel da escola na violência familiar

A cada dia que vivo, mais me convenço 

de que o desperdício da vida está no amor

que não damos, nas forças que não usamos,

na prudência egoísta que nada arrisca e que, 

esquivando-nos do sofrimento, 

perdemos também a felicidade. 

Carlos Drummond de Andrade

O papel fundamental do educador diante dos maus-tratos é ampla-

mente discutido e reconhecido pela literatura científica. Identificar tais 

situações, ouvir e acolher a família e dar início a ações interdiciplinares 

são ações muito valiosas e que cabem à escola (Granville-Garcia et al., 

2009). Entretanto, tal como acontece com profissionais de outras áre-

as, em maior ou menor grau, estas funções nem sempre são efetivadas 

pelos professores por medo do envolvimento em conflitos de família, 

considerados ‘particulares’, por receio de represálias, por despreparo 

técnico e emocional e por não-reconhecimento de seus papéis na rede 

de atenção.

Professores de escolas municipais de Salvador (Bahia) identificaram 

como papel da escola em face de maus-tratos contra crianças e adoles-

centes as seguintes práticas: convite e advertência à família, realização 

de atividades educativas com as famílias consideradas abusivas, enca-

minhamento dos casos a órgãos de atenção e apoio à criança e, quando 
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couber, denúncia às agências competentes, tais como conselhos tutelares 

e Ministério Público. Foram identificadas, assim, tanto concepções de 

caráter de atenção como de punição. Segundo Carvalho et al. (2008: 

231), tais ambivalências refletem a própria representação dos professores 

acerca de órgãos como o Conselho Tutelar, “presente no imaginário dos 

educadores tanto como agência dotada de legitimidade para promover 

o bem-estar da criança quanto para estabelecer penas como destituição 

do poder familiar”.

É interessante notar que pode haver diferença entre o que é considerado 

papel da escola e papel dos profissionais da escola, no que diz respeito 

aos maus-tratos contra crianças e adolescentes. Uma pesquisa com 80 

professores de colégios públicos do município de São Paulo (Vagostello et 

al., 2003) identificou como papéis da escola: convocar e orientar os pais 

(87,2% dos entrevistados), denunciar aos conselhos tutelares (56,4%), 

identificar a violência (48,7%) e encaminhar ao psicólogo (30,8%). 

Como papel dos professores, foram relatados: comunicar à direção da 

escola (74,7%), convocar e orientar os pais (74,7%) e encaminhar ao 

Conselho Tutelar (35,4%).

Para refletir

Que papel a sua escola e os professores têm desempenhado quando 
suspeitam ou identificam situações de maus-tratos contra os alunos?

Como tem sido a atuação da escola?

Alguns trabalhos mostram que, em diferentes lugares do país, ações in-

ternas à própria escola têm sido as formas mais frequentes de lidar com 

as crianças e adolescentes vítimas de violência, apesar da formação insu-

ficiente dos professores, das limitações inerentes ao ambiente escolar e 

ao trabalho multiprofissional e intersetorial nesses casos. 

Em uma pesquisa sobre maus-tratos infantis realizada com professores 

de escolas públicas de Caruaru (Pernambuco), a resposta mais frequente 

a respeito da atitude que deveria ser tomada diante de uma situação 
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de violência foi contatar os pais ou responsáveis (51,1% dos casos) en-

quanto outros 43,5% disseram que denunciariam o fato ao Conselho 

Tutelar. Cerca de 60% dos professores não haviam recebido informações 

a respeito de maus-tratos durante sua formação (Granville-Garcia et al., 

2009). Cabe lembrar que uma atitude não inviabiliza a outra, mas é 

recomendável que não se notifique ao Conselho Tutelar uma situação 

antes de, ao menos, tentar esclarecê-la. 

Em outro trabalho com profissionais da educação (oitenta professores 

e dez diretores) de escolas de São Paulo, também a principal ação reco-

mendada perante conhecimento de casos de violência foi a convocação e 

a orientação dos pais das vítimas (69,9%), enquanto o encaminhamento 

ao Conselho Tutelar foi de 33,3%. Chamam atenção os seguintes dados: 

a escola “preferiu não se envolver no assunto” em 21,7% dos casos, e 

em 11,6% dos casos “os pais foram ameaçados de denúncia” (Vagostello 

et al., 2003). 

Da mesma forma, professores de escolas públicas e privadas do Distrito 

Federal e de Goiás, tanto diante de suspeitas quanto de casos confir-

mados, preferem agir no âmbito da sala de aula ou encaminhá-los aos 

serviços de orientação psicopedagógica da própria instituição escolar 

(cerca de 80%). Apenas em torno de 12% denunciam ou encaminham 

crianças e adolescentes vítimas de violência familiar aos órgãos ou ins-

tituições específicos. As opções, nessa pesquisa, não eram excludentes 

(Almeida, Santos & Rossi, 2006).

Se, por um lado, a ação isolada da escola não é suficiente, não podemos 

ignorar que muitas escolas vêm atuando nas situações de risco para as 

crianças e adolescentes, o que é ótimo. Cabe, então, capacitar as equipes 

escolares para que cumpram essa etapa da melhor maneira possível. 

É recomendável, em todos os 
casos, pelo menos a tentativa de 
conversar com os pais. Se a suspeita 
for mantida ou se for confirmada 
uma situação de maus-tratos, o 
Conselho Tutelar deve ser acionado. 
A opção pelo não envolvimento 
ou pela ameaça aos pais não ajuda 
na condução dos casos, podendo 
expor ainda mais a criança aos riscos 
de violência e afastar a família do 
ambiente escolar.
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Como apoiar as crianças e as famílias 
envolvidas em violência familiar

Conhecer as manhas e as manhãs,

O sabor das massas e das maçãs,

É preciso amor pra poder pulsar,

É preciso paz pra poder sorrir, 

É preciso a chuva para florir.

Almir Sater e Renato Teixeira

É preciso que a equipe escolar tenha consciência de que sempre poderá 

ajudar diante da suspeita ou de caso confirmado de maus-tratos contra 

uma criança ou um adolescente. No entanto, os profissionais envolvidos 

precisam estar seguros antes de tomar qualquer 

atitude. Ou seja, ao suspeitar ou descobrir que 

uma criança está sendo abusada, o caso não deve 

se tornar uma emergência a ser resolvida ime-

diatamente, sem planejamento adequado.

O planejamento para ação precisa ser decidido 

em equipe, inicialmente dentro do próprio espa-

ço da escola. Para isto, é desejável que haja formação dos 

professores e de outros profissionais da escola para lidar 

com maus-tratos. Informações insuficientes podem levar 

à adoção de procedimentos inadequados e prejudiciais 

na resolução do caso.

Não existe uma rotina a ser seguida em todas as situações 

de violência, uma vez que as atitudes a serem tomadas 

e suas sequências vão variar de acordo com o tipo de 

abuso, a idade da criança, as características da família, os 

recursos existentes na escola, a extensão da rede de pro-

teção local e os riscos da comunidade na qual a escola 

está inserida. A seguir, apresentamos algumas sugestões 

que certamente precisam ser adaptadas à realidade de 

cada caso. 
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Esclarecer a situação

O professor pode conversar com seu aluno, desde que se sinta preparado 

para fazê-lo e avalie que há condições emocionais para a conversa. Após 

ouvir o estudante, o educador deve avaliar a conveniência e a necessi-

dade de conversar com os responsáveis. De preferência, a abordagem da 

família deve ocorrer de forma planejada e na presença de representante 

da direção ou do psicólogo escolar ou ainda de um pedagogo. Antes de 

explicar a respeito da suspeita de maus-tratos, é importante verificar se 

é possível estabelecer algum diálogo a respeito do tema. Pais reagem de 

diversas formas quando há suspeita de que seus filhos estejam sendo 

maltratados por eles ou por outras pessoas. Podem se tornar agressivos, 

sentirem-se ameaçados, irritados, ofendidos, envergonhados ou culpa-

dos. Às vezes é necessário envolver mais de um responsável para escla-

recer a situação.

Para refletir

Você já precisou esclarecer alguma suspeita de maus-tratos ou já foi 
procurado por aluno ou responsáveis que desejavam relatar uma situação 
deste tipo? Como você se sentiu? Qual foi sua atitude? Você teve com quem 
compartilhar o problema? Encontrou dificuldades para lidar com o caso?

Escolher o familiar sensível ao sofrimento da criança e obter visões de 

outros familiares (inclusive irmãos que frequentem a mesma escola) são 

opções para uma avaliação mais ampla. O diálogo a respeito da situação 

deve acontecer em um local onde a criança ou a família se sinta à von-

tade, possa ser ouvida de forma tranquila e respeitosa, lembrando que a 

conversa não tem o objetivo de investigar o que ocorreu. Ao contrário, 

seu objetivo é esclarecer os fatos com a finalidade de orientar a escola a 

tomar medidas eficazes e condizentes com a situação, sem expor a crian-

ça ou a família a situações constrangedoras, nem expor os profissionais 

a riscos que porventura sejam identificados. 

Para não aumentar ou causar sofrimento para a criança e seus familia-

res, recomenda-se oferecer-lhes apoio e conforto, ao invés de ter postu-

ras que possam ser interpretadas como censura, punição, preconceito, 

culpabilização ou qualquer outro julgamento negativo.
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As conversas com os pais devem ser utilizadas como oportunidades para 

reconhecimento, negociação, esclarecimentos e resolução de conflitos, bem 

como para expressão de sentimentos, ideias e propostas, considerando o 

contexto das relações intra e extrafamiliares. É importante construir alter-

nativas junto com a família, para que ela encontre reais possibilidades de 

introduzir novas formas de relacionamento e de educação (Muraro, 2008).

É importante ter em conta:

 �Nem sempre o profissional que suspeitou do abuso ou para quem a 

criança ou a família revelou maus-tratos se sente preparado para escla-

recer a situação. Seria bom que a escola identificasse profissionais dis-

postos a atuar nos problemas e que estejam preparados para isso.

 �Compartilhar com outros colegas da escola não é o mesmo que divulgar 

a situação para toda a comunidade escolar. É recomendável que a situa-

ção seja compartilhada com quem possa ajudar a conduzir a solução dos 

problemas. Uma opção é discuti-los com outros professores que tenham 

contato com o mesmo aluno em momentos diferentes, a fim de verificar 

suas percepções sobre o estudante e as possibilidades de apoiá-lo.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CONVERSAR COM AS CRIANÇAS
(adaptado de Abrapia, 1997: 20-22)

 � Ouça a criança ou adolescente atentamente. Leve a sério tudo o que disser.

 � Fique calmo, pois reações extremas podem aumentar a sensação de culpa.

 � Deixe que a criança e o adolescente contem a história livremente. Procure 
não perguntar diretamente os detalhes da violência sofrida nem fazer a criança 
ou adolescente repetir sua história várias vezes, pois isso pode perturbá-la e 
aumentar seu sofrimento. Se você não estiver certo de poder conduzir a conversa, 
procure uma orientação sobre como fazê-lo. As organizações que desenvolvem 
trabalhos de proteção à criança e ao adolescente o ajudarão nessa tarefa.

 � Utilize as mesmas palavras que a criança (para identificar as partes do corpo, 
por exemplo). Se a criança perceber que você reluta em empregar certas pala-
vras, ela poderá também relutar em usá-las. 

 � Proteja a criança ou o adolescente e reitere que não têm culpa pelo que ocor-
reu. É comum a criança sentir-se responsável por tudo o que está acontecendo. 
Seu relato deve ser levado a sério, já que é raro uma criança mentir sobre essas 
questões. 

 � Diga à criança que, ao contar, ela agiu corretamente.

 � Confirme com a criança ou adolescente se você está, de fato, compreendendo 
o que ela está relatando.
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 � Explique à criança ou adolescente o que irá acontecer em seguida, como você 
irá proceder, ressaltando sempre que ela estará protegida.

 � Anote o mais cedo possível tudo que foi dito: esse relato poderá ser utilizado 
em procedimentos legais posteriormente. 

 � Não faça promessas que você não possa cumprir, como por exemplo, manter 
segredo sobre uma violência que a criança ou o adolescente revelou. Você deverá 
dizer que terá de contar a outras pessoas, pois assim estará protegendo-a.

 � Esteja atento à realidade de seu aluno e à sua própria realidade.

Decidir sobre a atitude a ser tomada

Após conversar com a criança ou adolescente e com os pais ou responsá-

veis, a equipe escolar se vê diante de diferentes situações e deverá decidir 

sobre que atitude tomar. Colocamos a seguir, algumas possibilidades, si-

mulando algumas situações, na certeza de que outras podem acontecer:

 �A suspeita foi afastada

Situação 1: uma criança de 7 anos apresentava uma marca que parecia 

queimadura de cigarro na perna. Houve suspeita de que tivesse sido 

proposital, mas tanto a criança quanto o responsável relataram (sepa-

radamente), de forma coerente e tranquila, uma queimadura acidental 

por uma vizinha que portava um cigarro aceso. A criança nunca havia 

chegado com marcas à escola, era bem cuidada, não faltava às aulas, 

vestia-se adequadamente, os pais estavam sempre presentes e ninguém 

na casa era fumante. Nesse caso, os educadores poderiam apenas orien-

tar os pais a respeito da fase de desenvolvimento dessa criança e sobre os 

riscos de acidentes que costumam ocorrer nessa faixa etária, passando a 

observá-la para ver se outros sinais surgem posteriormente.

 �Não foi possível esclarecer a suspeita

Situação 2: a mesma criança, ao ser abordada, nada falou sobre a quei-

madura, estava tímida, mas não parecia assustada. O responsável disse 

que não havia visto a lesão. Seria recomendado, nesse caso, perguntar 

como ele imagina que teria ocorrido a lesão. Após ouvir a resposta, dizer 
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a ele que a escola acha que pode ter sido uma queimadura (não seria 

necessário dizer que houve suspeita de que a lesão fosse intencional). É 

importante não acusar ninguém, mas observar a conduta do responsável 

durante a conversa. Nesse caso, os educadores poderiam sugerir que o 

responsável procurasse esclarecer a origem da lesão com a própria crian-

ça ou com outros parentes ou cuidadores.

 �A suspeita foi confirmada e quem praticou o abuso não mora com 

a criança

Situação 3: ao conversar com o aluno, ela contou que o tio a havia 

queimado com cigarro, o que foi confirmado pela mãe, que alegou ser a 

criança muito agitada. O tio “tem problema de nervos” e numa visita à 

casa dele havia acontecido a queimadura intencional para puni-la. Nesse 

caso, é recomendável que a escola esclareça à mãe que este é um ato de 

violência física e observe sua reação a respeito. Cabe, ainda, verificar 

com que frequência a criança tem contato com este tio e se ele tem 

alguma responsabilidade de cuidar dela. É importante que tal situação 

seja notificada ao Conselho Tutelar (ver adiante), mas mais importante, 

é conversar com a mãe sobre sua responsabilidade na proteção da crian-

ça e ajudá-la a tomar medidas de proteção (evitar ir à casa do tio, por 

exemplo). Caso os educadores considerem que a mãe tem bom vínculo 

com a escola, é possível já nessa conversa falar a respeito da notificação. 

Caso haja um vínculo precário, talvez seja melhor investir primeiro nes-

se vínculo através de algumas conversas em um curto período de tempo, 

e depois informá-la sobre a obrigatoriedade da notificação, por parte 

da escola; o que é o Conselho Tutelar e os possíveis desdobramentos da 

notificação (incluindo um encaminhamento para tratamento do tio); e 

o apoio que a escola pode oferecer caso a mãe sinta necessidade ou o 

Conselho Tutelar entre em contato.

 �A suspeita foi confirmada e praticada pelo pai, que reside com a 

família 

Situação 4: ao ser questionada, a criança conta que seu pai a queimou 

com uma caneta quente porque ela lhe desobedeceu. A mãe nega, mas 

diz que caso o pai tivesse esta atitude ela acharia correto, porque só 

assim a criança aprenderia a respeitá-los. Conversar com o pai seria o 

próximo passo, caso a escola avalie ser possível e conveniente, o que 

Para saber mais sobre 
notificação de maus-tratos, leia 
o capítulo 8 que fala sobre 
Redes de Atendimento.
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pode ser decidido através de conversa com a mãe e com base em outros 

contatos prévios com ele na escola. Caso a equipe escolar decida por 

abordar o pai, essa conversa deve ter o objetivo de ajudá-lo a mudar o 

comportamento agressivo, esclarecendo a respeito das consequências do 

abuso físico para a criança e para sua relação com o próprio pai, tentan-

do conhecer como foram suas vivências na infância em relação a castigos 

corporais, ensinando outras formas de educar que não sejam através 

do abuso físico. Nessa situação, independente da conversa com o pai, 

é importante que seja feita a notificação imediata ao Conselho Tutelar, 

uma vez que a criança pode estar em risco por conviver com um pai que 

tenta educá-la através de castigos corporais.

Para refletir

Você já vivenciou situações semelhantes às tratadas anteriormente? E outras? 
Você concorda com as sugestões de conduta para cada uma delas?  
Que outras medidas os educadores poderiam tomar, além das sugeridas?  
O que você pensa sobre o castigo corporal como forma de educar as crianças?

Explicar à criança e à família a decisão tomada 
pela escola

Uma vez esclarecida a situação, é recomendável que a decisão tomada 

pela equipe escolar seja comunicada à família e à criança, nesse último 

caso, de acordo com o seu nível de compreensão. Ainda que a família 

não concorde com a decisão da escola, ficará mais segura se nada for 

feito sem o seu conhecimento. No entanto, se a situação for de extrema 

gravidade (o que, felizmente, não corresponde à maioria dos casos) ou 

a escola não conseguir contatar algum familiar, as medidas não devem 

ser postergadas, e sim devem ser tomadas o mais breve possível a favor 

da criança.

Manter contato mais próximo com a criança e 
sua família

Ainda que a suspeita de maus-tratos seja afastada ou não tenha funda-

mento, cabe à escola zelar pela proteção da criança acompanhando-a: ob-

servar se as orientações surtiram efeito, se um eventual encaminhamento 

Muitos pais ou responsáveis não 
consideram errado praticar abusos 
físicos, psicológicos e negligências 
contra as crianças. Isso ocorre por 
desinformação quanto ao fato 
de que a violência não é mais um 
método aceito de educação infantil 
no mundo. Cabe aos educadores 
tratar desse tema, a favor das 
crianças e adolescentes.

Caso deseje saber mais sobre 
as consequências do castigo 
corporal e sobre formas não 
violentas de educar crianças, 
visite o site “Não bata, 
eduque” no endereço  
<www.naobataeduque.org.br.>
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para tratamento psicoterápico foi providenciado ou se outras soluções 

sugeridas foram acatadas. 

Mesmo quando a escola decide que determinado caso deva ser notifica-

do ao Conselho Tutelar, é importante acompanhar de perto a criança e, 

se possível, também os responsáveis, cumprindo seu papel de proteger e 

acompanhar os casos.

Outro aspecto a ser lembrado é que, se a criança ou a família revelou 

uma situação de abuso para um educador é porque confiou nele. Por-

tanto, há um compromisso moral de sua parte em não abandonar essas 

pessoas. 

Nos casos de violência relatados na pesquisa com professores de São 

Paulo (Vagostello et al., 2003: 192), as intervenções da escola

resultaram, predominantemente, no compromisso verbal dos 

pais em modificar sua conduta (49,3%), seguido pela não ocor-

rência ou não percepção de recidivas (30,4%). Em 23,2% dos 

relatos, a criança recebeu atendimento psicológico, em 17,4% 

houve acompanhamento pelo Judiciário e em 11,6%, a violên-

cia reincidiu. 

Obviamente, para estar ciente de tais desdobramentos, a escola precisa 

manter um olhar atento às crianças e à família, que precisam de ajuda.
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Alguns caminhos para a escola seguir 
em caso de violência familiar 

Para ser grande, sê inteiro: nada

Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa.

Põe quanto és no mínimo que fazes.

Assim em cada lago a lua toda

Brilha, porque alta vive.

Ricardo Reis

Para lidar com a violência e, principalmente, a violência familiar, é pre-

ciso reconhecer a complexidade do fenômeno e estar sensibilizado para 

entendê-lo dentro de um contexto social mais amplo. Esta sensibilização 

envolve: 

 � Escuta acolhedora dos problemas apresentados pela criança ou ado-

lescente; 

 �Visão crítica quanto a comportamentos violentos em sala de aula;

 �Respeito aos valores e crenças das famílias;

 �Valorização da família como instituição primordial para o desenvol-

vimento da criança e do adolescente;

 �Não adoção de posições autoritárias e práticas estigmatizantes e pre-

conceituosas em relação às famílias e aos estudantes;

 � Postura compreensiva diante das causas da violência familiar, enten-

dendo seu contexto de forma ampla;

 �Garantia de sigilo a respeito das informações sobre violência rece-

bidas das crianças ou adolescentes e de suas famílias, quando isso for 

cabível e recomendado.

 Atividade 

Agora que você já conhece os vários tipos de violência familiar e sabe dos 
riscos para as criança e adolescentes, verifique quais são os mais comuns na 
sua escola. Converse com outros professores e observe se eles identificam os 
mesmos tipos que você. Depois, descreva o que você concluiu com base no 
levantamento realizado e na discussão desenvolvida.
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