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RESUMO 

 
 

Trata-se de um estudo acerca de violência contra crianças vista como uma 

ação humana inaceitável, mas ainda presente nas sociedades 

contemporâneas, notadamente no espaço intrafamiliar. Problematiza essa 

realidade, inserindo-a na sociedade brasileira, tendo como campo empírico 

cinco escolas da rede pública da cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do 

Norte, Nordeste do Brasil, e como sujeitos crianças matriculadas do 1º ao 5º 

ano no ensino fundamental, gestores, equipe pedagógica e professores das 

escolas investigadas. O objetivo primordial é buscar compreender como as 

crianças significam, através do desenho, a violência intrafamiliar e com suas 

famílias. Para tanto, parte da hipótese de que essa violência chega à escola e 

que, portanto, precisa ser identificada pelos responsáveis pela ação educativa 

formativa. A pesquisa considera a educação pela violência refletida no 

propósito e finalidade desta pesquisa, visando compreendê-la como prática 

social aética, como um impedimento de fato, uma ação contrária a qualquer 

processo socializador. Como procedimento de coleta de dados, utilizou-se de 

questionários aplicados entre gestores e a equipe pedagógica, os quais 

expressaram sua visão sobre a violência e como esta se apresenta na escola, 

reconhecendo as implicações desse ato para o desenvolvimento das crianças. 

O estudo valeu-se, ainda, da colaboração por parte das educadoras que, 

através de cartas, mostraram como identificam e como agem diante da 

violência sofrida pelas crianças. As crianças pesquisadas denotaram em seus 

desenhos as práticas punitivas (desenhos de sandálias, cipó, cinto e colher de 

pau), presentes na educação por elas recebida. Os desenhos em que as 

crianças expressaram essa prática confirmaram que ainda há, no âmbito da 

sociedade brasileira e, especificamente, na cidade de Natal, a configuração de 

práticas punitivas como meio de conquistar a obediência infantil, tendo como 

fim punir o corpo do sujeito transgressor, isto é, uma educação que é imposta 

pela dor. Remete, portanto, a pensar que a escola como segundo espaço de 

socialização ainda não está preparada para lidar com esse fenômeno que, 

embora seja hoje visto como crime, passa, muitas vezes, despercebido no 

espaço educacional. 

Palavras-chave: Violência Intrafamiliar; Educação Punitiva; Escola; 

Desenvolvimento da criança.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

This is a study on violence against children as an unacceptable human action, 

but still present in contemporary societies, notably in space within the family. It 

discusses this reality, inserting it in Brazilian society, whose empirical field are 

public schools in the city of Natal in Rio Grande do Norte / Brazil and as 

subjects enrolled children from 1st to 5th grade in elementary school, 

administrators, teaching staff and teachers from five schools investigated. The 

primordial objective seeks to understand how children mean, through the 

drawing, the domestic violence and with their families. It is started from the 

hypothesis that this violence comes to school and that this needs to be 

identified by those responsible for educational activities formative, noting that 

education by violence reflected in the purpose and aim of this research requires 

understanding it as a social practice unethical, as a deterrent in fact, an action 

contrary to any socializing process. It was used as procedures questionnaires to 

managers and teaching staff who expressed their views on this violence and 

how this is presented in school, recognizing the implications of this for the 

development of children. In the same sense are the educators, that through 

letters, they shown how to identify and act on the violence suffered by children. 

The surveyed children denoted on their drawings (drawings of sandals, liana, 

belt and wooden spoon) punitive practices in the education they receive. The 

drawings in which children expressed this practice confirmed to us that still lives 

within Brazilian society and specifically in the city of Natal the setting of punitive 

practices as a means to gain obedience from children, whose order to punish 

the offender's body, an education that is imposed by pain. It refers, therefore, to 

think that the school as a second space of socialization is not yet prepared to 

deal with this phenomenon has already criminalized that invades the school and 

that often goes unnoticed in this space. 

Keywords: Domestic Violence; Punitive Education; School and Child 

Development. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

RESUMEN 

 

Se trata de un estudio sobre la violencia contra los niños como una acción 
humana inaceptable, pero todavía presente en las sociedades 
contemporáneas, notablemente en el espacio intrafamiliar. Problematiza esta 
realidad, insertarla en la sociedad brasileña, teniendo como campo empírico 
escuelas de la red pública de Natal, en el estado de Rio Grande do Norte / 
Brasil y como sujetos, niños inscritos de 1º a 5º grado en la escuela primaria, 
administradores, profesorado y profesores de cinco escuelas investigadas. El 
objetivo primordial busca comprender cómo los niños entienden a través de 
dibujo la violencia intrafamiliar y sus familias. Partimos de la hipótesis de que 
esta violencia llega a la escuela y necesita ser identificada por los responsables 
de la acción de educación formativa, observando que la educación por la 
violencia reflejada en el propósito y el objetivo de esta investigación, requiere 
entenderla como una práctica social no ética, como un empedimento de hecho, 
una acción en contra de cualquier proceso de socialización. Se utilizaron como 
procedimientos cuestionarios a administradores y profesorado que expresaron 
sus puntos de vista sobre la violencia y cómo ésta se presenta en la escuela, 
reconociendo las implicaciones de esto para el desarrollo de los niños. En la 
misma línea están las educadoras que a través de cartas muestran cómo 
identifican y actuan sobre la violencia que sufren los niños. Los niños 
encuestados han denotado en sus dibujos las prácticas punitivas (dibujos de 
sandalias, liana, cinturón y cuchara de madera) presentes en la educación que 
reciben. Los dibujos en los que los niños expresan esta práctica confirmaron 
que aún viven dentro de la sociedad brasileña y específicamente en la ciudad 
de Natal el establecimiento de prácticas punitivas como un medio para obtener 
la obediencia de los niños, con el fin de castigar el cuerpo del sujeto infractor, 
una educación que se impone por el dolor. Se refiere, por lo tanto, pensar que 
la escuela como un segundo espacio de socialización todavía no está 
preparada para hacer frente a este fenómeno de delito que invade la escuela y 
que a menudo pasa desapercibido en este espacio. 

Palabras clave: Violencia Intrafamiliar; Educación punitiva; Escuela; Desarrollo 
Infantil. 
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O que é preciso considerar diante de uma criança 
que desenha é aquilo que ela pretende fazer: 
contar-nos uma história e nada menor que uma 
história, mas devemos também reconhecer, nesta 
intenção, os múltiplos caminhos de que ela se 
serve para exprimir aos outros a marcha dos seus 
desejos, de seus conflitos e receios. 

Ana Angélica A. Moreira 

 

 

violência é um fenômeno complexo, histórico e culturalmente 

construído nas relações sociais desde os primórdios da 

sociedade Ocidental. Refere-se a uma conduta de abuso de 

poder, que envolve situações de força, de tensão e desigualdade social, implicando 

em sofrimento e destruição. 

Todos os tipos de violência contra crianças, em suas mais diversas 

manifestações (física, sexual, simbólica, psicológica e as vinculadas à negligência), 

são ações humanas inaceitáveis. Contudo, estas ações encontram-se presentes na 

sociedade brasileira e nas demais sociedades contemporâneas. A tese que ora 

apresentamos problematiza essa realidade, analisando-a por meio de um estudo 

que tem como sujeitos 115 crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, 4 gestores, 4 equipes pedagógicas e 9 professores de 5 escolas 

públicas da rede municipal de ensino da cidade de Natal, no estado do Rio Grande 

do Norte, região Nordeste do Brasil.  

A pesquisa foi realizada tendo como objetivo primordial compreender 

como as crianças internalizam e lembram a violência intrafamiliar e como os 

professores, as equipes pedagógicas1, e os gestores escolares se posicionam diante 

da questão da violência vivenciada pelas crianças no espaço familiar. Isto porque, 

em hipótese, consideramos que a violência chega à escola, sendo aí onde há a 

necessidade de ser identificada pelos responsáveis pela ação educativa formativa. 

De antemão, ressaltamos que as áreas da psicologia e da educação têm 

chamado a atenção para os efeitos negativos da violência sobre as crianças, seres 

humanos em formação, como verificado, por exemplo, nos trabalhos de Deslandes 

(1994), Guerra (1998), Araújo (2002) e Weber (2004). 

                                                             
1
 Nas escolas pesquisadas a equipe pedagógica foi representada pelas coordenadoras pedagógicas. 

A 
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Assim sendo, este trabalho, que se acha inserido dentro de uma 

perspectiva sociológica, ampara-se em estudos derivados de áreas de 

conhecimentos diversas a fim de compreender a visão das crianças expressa 

através de representações gráficas (desenhos), na oralidade e na escrita, 

evidenciando a prática do cuidar de seus pais e/ou responsáveis parentais. 

Buscamos, ainda, apreender o posicionamento informado pelos gestores, 

equipe pedagógica e professores das escolas públicas municipais investigadas, 

acerca da percepção de suas vivências e influências da violência intrafamiliar na 

dinâmica escolar quando esta chega à escola, quando se mostra no corpo da 

criança, e como se manifesta no comportamento infantil. 

A sociedade brasileira tem apresentado, nos anos iniciais do século XXI, 

um alto índice de violência contra crianças, sobretudo praticada no contexto familiar. 

O Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada (IPEA, 2003), vinculado ao Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil, informa que 84,8% de um total de 

19.373 dos abrigamentos2 decorrem de violência intrafamiliar infringida pelos 

responsáveis pela criança. Este índice já denota, por si só, que a questão deve ser 

considerada em estudos sobre a criança no país. Não apenas porque a criança é um 

ser humano em processo de desenvolvimento em todos os aspectos da vida 

psíquica e social, mas porque nas crianças se encontra o cidadão do futuro e a 

esperança de que outro mundo é possível, segundo Boch (2005) e Santos (2004). 

Nessa perspectiva, cumpre informar que há autores, entre os quais 

destacamos Caldeira (2000), cujos estudos sinalizam para a existência de punições 

físicas acerca dos membros da sociedade que cometem atos reconhecidos como 

errados e/ou negativos.  

Além disso, a nossa compreensão de violência ampara-se no conceito 

desenvolvido por Chauí (2006, p. 342) que, em síntese, define-a como todo ato 

contrário à ética, praticado contra alguém, e “caracteriza-se por relações 

intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, pelo medo e pelo 

terror”. A autora ainda argumenta que quando uma cultura e uma sociedade definem 

                                                             
2
 No Estatuto da Criança e do Adolescente, o abrigamento em entidade é definido como uma medida 

de proteção. Sendo assim, as instituições que oferecem programas de abrigo atendem crianças e 
adolescentes que tenham seus direitos violados e que, em razão disso e pela especificidade do caso, 
necessitem ser temporariamente afastados da convivência com suas famílias. Funciona, assim, como 
moradia alternativa até o retorno à família de origem ou até a colocação em família substituta. E a 
decisão do encaminhamento de crianças e adolescentes ao abrigo é da Justiça da Infância e da 
Juventude ou dos Conselhos Tutelares, sendo, neste caso, necessário o conhecimento do Judiciário. 
(IPEA, 2006, p. 36) 
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o que entendem por mal, crime e vício, circunscrevem aquilo que julgam violento 

contra um indivíduo, ou contra um grupo. Simultaneamente, elegem os valores 

positivos que irão definir o bem e a virtude como barreiras éticas contra a violência.  

Assim, se entendermos o bem como aquilo que cuida satisfatoriamente 

da vida, que protege para que ela floresça e se perpetue, possibilitando a existência 

e permitindo que se construam laços afetivos que garantam o convívio social, tudo 

isso não pode ser circunscrito como violência. Esta compreensão é contrária, nesse 

sentido, aos atos que possam prejudicar a construção destes laços. Logo, as 

práticas violentas impedem e se tornam um empecilho no processo social como 

modo civilizatório de constituição de uma ética humana.  

A violência intrafamiliar seria, a partir dessa percepção, todo ato de 

agressão, envolvendo parentes que vivem ou não sob o mesmo teto, em oposição à 

violência doméstica que pode envolver pessoas que não pertencem à família 

convivendo sob o mesmo teto (GUERRA, 1998). Consideramos, desse modo, que 

este fenômeno envolve todo ato de agressão física, psicológica, sexual e/ou de 

negligência que venha a prejudicar o bem-estar de um membro da família, incluindo 

os maus tratos praticados sem oferecer direito de defesa a quem sofre a violência.  

Optamos por desenvolver o conceito de violência intrafamiliar por 

entendermos que este é o mais significativo para esta pesquisa, pois nossa 

preocupação foi de apreender, dentro do espaço escolar, quais são e como são as 

práticas de violência intrafamiliar contra as crianças que chegam às escolas em 

Natal, visando compreender as implicações desta violência de âmbito familiar para o 

desenvolvimento infantil nas escolas. Assim, surgem as questões: será possível 

apreender como as crianças a percebem e representam fora do contexto familiar? 

Como elas simbolizam as ações aéticas vividas por elas em suas relações 

familiares? 

Nessa vertente, enfatizamos a existência da punição corretiva e 

disciplinar, existente no âmbito das relações intrafamiliares, e entendemos que este 

tipo não é alvo de proibição religiosa em virtude de uma moral, ou tabu, como é o 

caso da sexual. Entretanto, não queremos afirmar que elas não sejam parte da 

violência intrafamiliar sofrida pela infância e a adolescência, mas sim tipos diferentes 

que implicam em não aceitação, como é o caso da sexual, repudiada socialmente. 

Por outro lado, temos a violência física que encontra sua aceitação na 

sociedade atual, por fazer parte de uma crença que acredita ser necessário marcar o 
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corpo para que os indivíduos sintam o peso que é fugir das normas estabelecidas 

pela sociedade. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos perceber que a 

violência física praticada em forma de punição corretiva é aceita pela sociedade 

como ação educativa. 

Assim, poderíamos pensar essa aceitação como parte de um habitus que 

inculca nos sujeitos sociais ações que são incorporadas subjetivamente nos valores 

benquistos socialmente. A isto, Bourdieu (1996) chama de mediação do habitus, no 

qual o indivíduo internaliza gostos, valores e costumes do grupo e que se tornam 

aceitos socialmente nas práticas individuais. Desse modo, quanto mais 

inconscientes forem, mais eficazes se tornarão. Esses valores inculcados 

relacionam-se à capacidade estrutural que organiza a prática cotidiana e as 

representações que os indivíduos fazem das coisas com as quais interagem.  

Portanto, a punição física tem uma singular diferença em relação às 

demais por estar intrinsecamente ligada ao processo de socialização construído ao 

longo da história da civilização humana, pautada nas relações sociais que se 

estabelecem entre os sujeitos de geração em geração. Logo, dentro de uma 

perspectiva transgeracional definida como um legado que é herdado dos 

antepassados e que constitui a complexidade e pluralidade dos costumes e 

tradições. 

Trazendo para o universo e tempo desta pesquisa, observamos que os 

dados estatísticos do SOS Criança3 sobre esse tipo de violência contra crianças na 

cidade de Natal e grande Natal4 informam que, em 2010, dos 2.845 casos 

registrados, cerca de 1.910 ou 76,6% desses casos apontam que o número maior de 

agressões foi sofrido por crianças entre 0 a 11 anos de idade. 

O referido programa atua na Região Metropolitana de Natal (RMN) no 

núcleo urbano formado por Natal e dois de seus municípios limítrofes, que são 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, área conhecida como Grande Natal, que 

reúne outros 7 municípios do Estado do Rio Grande do Norte. Entretanto, por 

                                                             
3 É um Programa do Governo do RN, responsável pela proteção e atenção às crianças e 
adolescentes vítimas de violência, e tem como papel principal dar encaminhamento aos casos 
notificados. O Programa atua na abordagem do caso; no encaminhamento da criança para uma 
instituição; na busca de (re)socialização, que significa, na concepção do coordenador do Programa, 
“trazer de volta a criança ao convívio saudável com os pais”, quando isso é possível. 
 
4
 A Região Metropolitana de Natal (RMN). Fonte: <http://www.rn.gov.br>. 
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questões estruturais, esses municípios não são atendidos pelo programa, limitando-

se apenas ao perímetro urbano da RMN.  

Guerra (1998) constatou em estudos anteriores que essa violência ocorre 

em maior grau sobre os indivíduos em formação, atingindo, principalmente, as 

crianças de 0 a 6 anos, pois são elas as que sofrem mais com o fenômeno da 

violência doméstica. Esta constatação foi notada também por Souza (2009) em 

pesquisa realizada entre os anos de 2006 a 2008, alargando-se a faixa etária de 0 

para 11 anos, em Natal, cujos resultados compõem a dissertação de mestrado em 

Ciências Sociais, defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e 

intitulada “Os anjos podem ferir: um estudo sobre a violência intrafamiliar de mães 

contra filhos”5. 

Desse modo, o estudo que ora apresentamos é uma continuidade que 

busca aprofundar a questão da violência contra crianças, por ir além do que está 

fora do sujeito que sofre e de seu espaço familiar, e também por enveredar pela 

compreensão da representação intrassubjetiva, expressa pelas crianças através do 

desenho, da fala e da escrita. Justifica-se, ainda, por tentar sistematizar informações 

acerca da forma como a escola, segundo espaço de socialização das crianças, 

compreende e atua diante do problema. 

Uma leitura atenta da realidade brasileira acerca da violência intrafamiliar 

nos conduz a tentar apreender a forma como as crianças vítimas desse fenômeno o 

apresentam no contexto de seu processo de aprendizagem sistematizada, como 

interiorizam, e como nos mostram objetivamente por meio da representação gráfica 

e artística (desenho). Por essa via, encontramos apoio referencial em Cyrulnik 

(2004), que diz que os indivíduos que viveram em contextos de violência são 

marcados pelos maus-tratos sofridos, mas isso não significa que eles não possam 

superar esses difíceis acontecimentos em suas vidas. Para tanto, argumenta que é 

necessário uma reelaboração da representação do sofrimento. 

Daí, advém a nossa preocupação em pesquisar este fenômeno em suas 

nuanças no âmbito escolar, procurando também identificar como os professores, 

gestores e a equipe técnica a percebem e a representam na escola, bem como se 

esses percebem as consequências e as suas implicações na dinâmica escolar. De 

igual modo, procuramos verificar, a título de ilustração, se existem projetos nas 

                                                             
5
 Disponível em: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2788. 

http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2788
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escolas pesquisadas que possibilitem a reelaboração destas consequências dentro 

do espaço pedagógico.  

Cyrulnik (2004) diz ainda que os indivíduos, ao vivenciarem maus-tratos, 

criam mecanismos de defesa para fugirem de uma agressão externa, de forma que 

passam a filtrar essas relações. Entretanto, segundo o autor, quando o meio em que 

a agressão ocorre é estruturado por um discurso, ou por uma instituição, estas 

relações se perpetuam. Isto é, ao ocorrerem cotidianamente, se naturalizam, de 

modo que as pessoas usam atitudes blasé, no dizer de Simmel (2004)6, ao se 

posicionarem com indiferença diante destas práticas, apenas vindo a se pronunciar 

no momento em que chegam a casos extremos de violência e são expostos para a 

sociedade, na mídia, pela denúncia. 

Vale ressaltar que, para Cyrulnik (2004), o indivíduo só supera a vivência 

de agressões no momento em que reelabora a representação do sofrimento, ou 

seja, quando ele busca, em si próprio, os meios de superação. Tal fenômeno é 

conhecido por “resiliência”, que é o processo pelo qual o sujeito pode buscar um 

sentido positivo às suas dificuldades. Assim, a resiliência seria a possibilidade de 

“dar a volta por cima,” tentar superar as adversidades da vida, podendo, segundo 

esse autor, ser estimulado em espaços educativos. Para isto, é necessário 

conhecimento sobre o tema e capacitação para atuar sobre o problema. 

Nessa perspectiva, temos as seguintes perguntas de partida: Como a 

criança vivencia a violência familiar? Como ela representa essa violência? Como a 

escola reconhece a violência sofrida pela criança? O que a escola faz quando 

reconhece? Como faz? Há algum projeto nessa instituição direcionado para tal 

finalidade? A que ou a quem a escola recorre quando o problema se agrava? 

Acreditamos que a escola é um lugar privilegiado para o estudo do 

fenômeno da violência intrafamiliar, pois esse local possibilita um contato mais 

constante e duradouro com as crianças, haja vista que elas passam boa parte do 

seu dia nessa instituição. Entendemos também que a duração do contato de 

professores e equipe pedagógica com as crianças pode facilitar a identificação 

precoce das situações de violências por elas sofridas, notadamente as do tipo 

punitivo/corretivo e disciplinar quando essas marcam o corpo. Todavia, esse 

                                                             
6
 Podemos perceber esse comportamento no filme O código desconhecido, sob a direção de Michael 

Haneke. Mais informações em: <http://www.cchla.ufrn.br/basecpe/aviolenciaeaescola/>. 

http://www.adorocinema.com/diretores/michael-haneke
http://www.adorocinema.com/diretores/michael-haneke
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processo só poderá ocorrer se estes profissionais tiverem formação voltada ao 

investimento ético e social.  

O tema violência intrafamiliar, socialmente visto como prática educativa, 

punitiva e disciplinar, possibilita a discussão em diversas áreas, seja na saúde 

coletiva, na psicologia, na pedagogia, com suporte empírico em diferentes espaços. 

Aqui, preferimos a escola como espaço educativo, pois visualizamos que, dessa 

forma, poderemos contribuir para o aprofundamento do tema proposto. 

Contudo, embora o enfoque ora proposto atente para a educação, 

visamos dar a problemática um olhar das Ciências Sociais a fim de apreendermos 

melhor como as vivências do processo educativo punitivo de crianças são 

percebidas, e quais as suas implicações na educação escolar e, por consequência, 

na sociedade. Entretanto, reconhecemos que este olhar não conseguiria, per si, dar 

conta de um fenômeno tão complexo, em razão do que surgiu a necessidade de 

buscarmos contribuições de outras áreas, como a pedagogia, a psicologia e a 

saúde. 

Justificamos a necessidade desta pesquisa pela evidência científica 

apresentada em estatísticas oficiais, nas pesquisas desenvolvidas sobre o tema e 

pela relevância social da temática, inserida nos processos de sociabilidade, na 

tentativa de compreendermos as implicações desse fenômeno para o 

desenvolvimento infantil e para a sedimentação de estudos futuros. 

A pesquisa realizada por Souza (2009), citada anteriormente, dedicada a 

compreender as relações violentas nas famílias da periferia de Natal, trouxe alguns 

resultados que auxiliaram na montagem da problematização desta pesquisa, em 

especial quando observamos que apenas três entrevistadas argumentaram ter vivido 

e sofrido um contexto de violência anterior, embora nenhuma tenha interpretado 

como violentos os seus atos punitivos contra seus filhos, o que reforça a existência 

de um habitus, conforme sugere Bourdieu (1996). 

Essa afirmação parte do fato de que o que levou as referidas 

entrevistadas ao Conselho Tutelar foram os comportamentos amorais, como o uso 

de drogas lícitas e ilícitas e relações com vários parceiros. Desse modo, as práticas 

violentas denunciadas não se mostravam suficientemente violentas, embora tenham 

sido o motivo legal das denúncias feitas ao órgão. Além disso, o relatório do 

Conselho Tutelar, instituição responsável no Rio Grande do Norte por proteger os 

direitos das crianças, também dá ênfase nos depoimentos ao comportamento moral 
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dessas mães, e não à prática punitiva, pois esta faz parte das ações educativas. 

(SOUZA, 2009). 

Compreendemos, assim, que essas mães foram denunciadas porque não 

se encaixavam no modelo ideal que se esperava do “ser mãe,” pois faziam uso de 

drogas, álcool e tinham mais de um parceiro. Sendo assim, observamos que as 

denúncias não ocorreram tendo como motivação primeira o uso de violência física 

contra os filhos. Ressalte-se que essas mães foram denunciadas porque se 

mostraram incapazes, aos olhos da sociedade, de gerir a educação de seus filhos, o 

que pode ser comprovado nos documentos das denúncias. (SOUZA, 2009). 

A partir desse contexto nos foi permitido perceber que esse tipo de 

violência poderia ser compreendido no sentido de habitus, na perspectiva de “um 

sistema de disposições duráveis e transferíveis, que incorpora todas as experiências 

passadas e funciona como matriz estruturante das percepções, das apreciações e 

das ações dos atores sociais.” (BOURDIEU, 1996, p. 61). 

A educação apresentada nessa realidade reproduz a violência social, que 

emerge como algo justificado em decorrência do seu contexto por fins educativos, 

ao mesmo tempo, como uma conduta dotada de certa autonomia em relação à 

situação de sua ocorrência, de modo que essas práticas acabam por serem aceitas 

e não reconhecidas como algo negativo, e, desse modo, desenvolvidas e praticadas. 

Assim, ficou evidenciado que existe uma tolerância naqueles grupos 

pesquisados, bem como da comunidade de onde partiram as denúncias das práticas 

de disciplina por uso de coerção física, e que os atos violentos praticados não foram 

o motivo primordial para a denúncia. Contudo, mesmo que estes atos não tenham 

sido o motivo da denúncia, acabaram por se transformar em justificativa para a 

criminalização das mães infratoras pelo Conselho Tutelar. 

Tais resultados nos impeliram a dar continuidade aos estudos acerca do 

fenômeno em estudo, pois compreendemos que, embora seja criminalizada, a 

violência intrafamiliar aparece justificada na cultura, nas tradições e na socialização, 

embutida na prática educativa familiar. Dizemos isto porque, como um habitus 

(BOURDIEU, 1996), muitas vezes, essa prática se desenrola e é visualizada 

emblematicamente, em atitudes blasé. (SIMMEL, 2004), conforme já enfatizado. 

Nesses termos, observa-se que existe uma forte tradição de aceitação e 

tolerância em relação ao uso da força, da punição corporal sobre um ser hierárquica 

e fisicamente inferior no ambiente familiar. Essa concepção é fruto da teoria 
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feminista que defende que no contexto familiar os membros das famílias são vistos 

por hierarquia, homem provedor em primeiro lugar, a mulher mãe como elemento 

secundário e as crianças subjulgados aos dois. 

Esse entendimento é desenvolvido por Saffioti (1999) como “síndrome do 

pequeno poder”. Na visão de Beleza (2000), isto se configura como “autoridade 

penal doméstica”. Estes, para nós, são os elementos da violência intrafamiliar em 

sua vertente disciplinadora, que se vê justificada como o último recurso na educação 

infantil no contexto familiar.  

Reconhecemos que existe, de certa maneira, uma tolerância e até um 

incentivo da sociedade à prática da violência como punição no processo educativo 

familiar. Essa aceitação foi observada nos estudos sobre criminalidade, democracia 

e espaço público de Caldeira (2000), o qual notou que a sociedade brasileira utiliza a 

prática de punir corporalmente os indivíduos que fogem à regra, os infratores da lei, 

e há também um incentivo a estas práticas quando são observadas as 

consequências, quando se deveria buscar compreender as causas e as formas de 

superá-las.  

Caldeira (2000) nos apoia ao descrever como “corpo circunscrito” o que 

seria, na prática, o ato de punição corporal, chamando a atenção para a dor como o 

meio legítimo de punir o corpo, pois é com a dor que se marca o corpo transgressor. 

Enfatizamos, assim, que as práticas de punições corporais poderão traumatizar 

física e psicologicamente a cognição, e, consequentemente, o prazer de aprender 

das crianças que as vivenciam no seu cotidiano. (CYRULNIK, 2004). 

Essas discussões são o suporte necessário para a elaboração de nossa 

problemática de pesquisa, pois notamos que as análises explicativas do fenômeno 

da violência levam sempre para a avaliação do contexto em que as famílias se 

encontram, e onde são produzidas, perpassando as explicações voltadas à 

contextualização das relações violentas. Logo, buscam apreender as causas e não 

uma análise das implicações das consequências, ou ora de um lado ora de outro, e 

não como algo inserido no processo civilizatório que vem se perpetuando ao longo 

da história da humanidade.  

Assim, neste trabalho, procuramos perceber a vivência das crianças 

sobre as práticas punitivas por elas sofridas, considerando-se, para isso, o olhar dos 

gestores, das equipes pedagógicas e dos professores diante do fenômeno. 
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As análises empreendidas consideram autores como Sousa (1995), Tacla 

(1999), Guerra (1998), Fonseca (2000) e Ferreira (2002), partindo também de 

contribuições das áreas da saúde coletiva, da psicologia e da pedagogia, como já 

sinalizamos, tendo em vista que colaboram, com a temática, ao informarem que a 

violência intrafamiliar traz para as crianças consequências físicas, psicológicas, 

emocionais ou de comportamentos, por deixar marcas indeléveis no corpo e na 

mente. (DESLANDES, 1994; DALKA, 2002; WEBER, 2004). 

Desse modo, este estudo poderá contribuir, ainda, para o debate desta 

temática que se insere na compreensão e apreensão das vivências da educação de 

crianças de forma punitiva e coercitiva e, especificamente, para seu 

desenvolvimento no contexto escolar em suas interfaces com a dinâmica do 

contexto do processo de ensino e aprendizagem. 

Algumas pesquisas nacionais e internacionais como as de Skinner (1973), 

Straus (1991), Weber (2001) e Assis (2004) assinalam pontualmente os riscos e as 

disfunções que a prática de educar os filhos pela violência física pode desencadear 

no desenvolvimento da criança. Os resultados dessas pesquisas apontam, em 

síntese, para o seguinte: 

a) as punições físicas são métodos inadequados de resolução de 

conflitos; 

b) as práticas punitivas causam a restrição imediata de um 

comportamento inadequado, entretanto, geram impedimento para que pais e filhos 

consigam se entender através do diálogo, podendo ampliar a dificuldade de 

superação dos conflitos; 

c) a violência física facilita o surgimento de desvio de comportamento, 

como esconder ou disfarçar algo considerado inadequado, por medo da punição 

física; 

d) o comportamento desejado, esperado só surge na presença do adulto 

que pune, pois este exerce um controle pela coação e não pela aceitação; 

e) aparecem dificuldades na aprendizagem e na internalização das regras 

e dos valores de certo ou errado, pois a violência gera sentimentos e sensações 

negativas;  

f) aumenta o risco de rejeição pela figura da autoridade.  

Essa literatura alerta para os efeitos negativos que a violência intrafamiliar 

agrega ao desenvolvimento das crianças, sejam eles de natureza psicológica, que 
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alertam para os danos emocionais e/ou comportamentais, (DALKA e VECINA, 

2002); ou da saúde, que apontam dados de morbimortalidade, que indicam os riscos 

de sequelas físicas e/ou de morte. (MINAYO, 2003). 

Entendemos, pois, que essa violência praticada contra crianças afeta de 

forma diferente cada indivíduo em seu grupo familiar, e, no futuro, os 

comportamentos sociais dos envolvidos. Por isso, salientamos a necessidade de 

perceber como as crianças representam-na no seu cotidiano. 

Com base na experiência da pesquisa já referida, bem como em estudos 

sobre o assunto, anuímos que as consequências negativas proporcionadas pela 

violência intrafamiliar proveniente da educação punitiva contra os filhos, não se 

restringem apenas à intensidade da punição e, sim, ao meio, pelo qual se provoca 

dor e sofrimento físico para alcançar o objetivo dos pais à “obediência”. É de se 

supor que no centro dessa prática esteja a ideia de que os fins justificam os meios, 

no sentido dado por Arendt (1994), segundo o qual a violência se justifica como um 

instrumento que constitui sempre o meio para se alcançar objetivos. 

Nessa linha de raciocínio, a educação e a socialização pela violência, 

refletidas no propósito e finalidade desta pesquisa, visam compreendê-las como 

práticas sociais que impedem o desenvolvimento físico, emocional e social, sendo, 

portanto, um impedimento de fato, uma ação contrária a qualquer processo 

educativo que tenha por bússola valores como liberdade, solidariedade, paz e justiça 

social, bem como a proteção da infância. 

Assim, definimos os meandros desta pesquisa, a princípio, pensando nas 

condições que deveríamos considerar ao escolher a metodologia a ser utilizada. 

Para Triviños (2005), sempre que isto nos ocorre no planejamento de uma pesquisa, 

devemos considerar 

 

[...] a situação de vida do ser humano nesse mundo. Ou seja, que os 
conhecimentos que obtenhamos possam servir de apoio para melhorar a 
existência humana. [...] Para estudar nossa realidade, devemos procurar 
uma perspectiva epistemológica que não negue a existência dessas 
realidades que enfraquecem o ser humano em suas dimensões espirituais e 
materiais. (TRIVIÑOS, 2005, p. 02). 

 

Percebemos, pois, que para compreendermos a forma como as crianças 

vivenciam, internalizam e representam a violência intrafamiliar em seu 

desenvolvimento, seria necessário partir da realidade das escolas, por entendemos 



29 
 

  

que a escola é um território de ações socioeducativas, um espaço privilegiado, 

portanto, locus singular para a apreensão dessa realidade. 

Optamos pelas escolas municipais de Natal/RN, tendo em vista que são 

nelas que se concentram as famílias de baixa renda da cidade, além de que são 

alvo das intervenções do Conselho Tutelar e do Juizado da Infância e Juventude. 

Não queremos dizer, com isso, que não ocorra violência familiar em famílias 

abastadas, mas que estas não são alvos desta pesquisa. 

 Desse modo, a trajetória metodológica desta pesquisa é de natureza 

qualitativa, sem descuidar dos dados quantitativos, pois os utilizamos na 

investigação para a construção da problemática, e em vários momentos como 

suporte argumentativo. Dado o fato de que a investigação ampara-se dentro de uma 

perspectiva qualitativa, buscamos trabalhar com valores, crenças, hábitos, atitudes, 

sedimentando representações, opiniões (para aprofundar a complexidade dos fatos), 

processos particulares e específicos dos sujeitos investigados. 

Logo, o propósito desta orientação investigativa está voltado para a 

compreensão do fenômeno em estudo em virtude de seu alto grau de complexidade 

interna. (SANCHES, MINAYO, 1993). Sendo assim, constituímos uma abordagem 

metodológica que pode conduzir pesquisas com o tema ora proposto, a saber, 

violência intrafamiliar contra crianças. 

O aprofundamento teórico do estudo se deu concomitante à pesquisa de 

campo ocorrida em 5 escolas municipais de Natal/RN, selecionadas para a amostra, 

conforme veremos a seguir. A distribuição das amostras foi estabelecida da seguinte 

forma: duas escolas na Zona Sul, duas na Zona Norte e uma na Zona Leste de 

Natal, sendo uma com maior e outra com menor nota, de acordo com os dados do 

IDEB7. 

Optamos por esse critério a fim de apreender, pelo olhar dos profissionais 

das escolas, a violência intrafamiliar e suas implicações para o desenvolvimento das 

crianças em seu processo de sociabilidade no contexto escolar, de modo que esses 

dados nos possibilitassem perceber se a escola reconhece essa violência e como 

busca organizar, no ambiente escolar, caminhos para amenizar o impacto dessas 

práticas para o desenvolvimento das crianças. 

                                                             
7
 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anízio Teixeira em 2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir, num só 
indicador, dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e 
médias de desempenho nas avaliações. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br>. 

http://portal.inep.gov.br/
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Os sujeitos da pesquisa foram 8 técnicos, entre gestores e equipes 

pedagógicas, e 9 professores envolvidos no processo educativo dessas escolas, 

além de 115 crianças ali matriculadas. A seleção das escolas para a amostra da 

pesquisa obedeceu a dois critérios: 

a) Atender crianças de 6 a 11 anos;  

b) Serem vinculadas administrativamente ao município de Natal/RN.  

No primeiro momento, promovido o encontro para apresentação da 

pesquisa e mediante a expressa autorização pela direção da entidade, solicitamos 

aos profissionais técnicos dessas escolas que respondessem ao questionário aberto 

elaborado especificamente para esse fim. 

Esse instrumental permitiria verificar, com base nas próprias palavras 

desses sujeitos, como os gestores e a equipe pedagógica compreendem a violência 

intrafamiliar, e como a identificam na escola. Procuramos levantar, no questionário, o 

que eles entendem sobre a temática, se eles a identificam e como eles tratam o 

caso. 

O questionário contemplava os seguintes questionamentos: Qual 

significado é dado pela escola à violência intrafamiliar? Como reconhece a criança 

que sofre a violência intrafamiliar? O que faz quando a reconhece? Como faz e 

como atende à criança? A quem a escola recorre quando o problema se agrava? 

Como recorre? Como informa aos responsáveis pela criança? 

Aos professores do 1º ao 5º ano, solicitamos que nos escrevessem uma 

carta informando sobre os casos por eles já vivenciados, nos últimos dois anos, que 

denotassem violência intrafamiliar, delineando como foi possível observar os sinais 

da violência na criança, e como eles agiram diante dela, e a maneira como ela 

reagiu. Deviam informar, também, o desempenho escolar da criança, depois do que 

foi observado. 

Tomando por base a ideia de Moraes (2005 apud OLIVEIRA, 2009), 

optamos pelo uso da carta pessoal como recurso para a obtenção de dados para 

análise. O referido autor apresenta uma fala de Walter Salles8, retirada de uma 

entrevista realizada para a Folha de São Paulo9, em que diz: “Muitas coisas só 

podem ser ditas por cartas”. Para ele, “a comunicação por carta tem um tempo 

                                                             
8
 Diretor e produtor do cinema brasileiro. 

9
 Disponível em: <http://www.folha.uol.com.br/>. 

http://www.folha.uol.com.br/
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próprio, uma extensão particular e uma reflexividade incompatíveis com meios de 

comunicação frios, como o e-mail.” (MORAES, 2005 apud OLIVEIRA, 2009, p. 63). 

Outro aspecto relevante que esse tipo de suporte empírico nos traz são 

as significações e elaborações racionalizadas pelo sujeito que escreve. Ratificam 

este pensamento Silva e Germano et al. (2009, p. 865), quando afirmam que “ao 

escrever cartas, o sujeito pensa na escrita e se pensa enquanto tal, como sujeito 

desta escrita que dirá de si a um outro que é seu mensageiro direto, e, que com ele 

compartilha sentimentos alegres e tristes”. Acreditamos, assim, que as cartas podem 

revelar detalhes das vivências das educadoras de seu ambiente de trabalho. 

Nesse sentido, redizemos que a maioria da literatura baseada em dados 

quantitativos já reconhece a mãe como sendo a maior agressora. (GIL,1978; 

MEYER, 1988; STRAUS, 2000; SOUZA, 2009). Outros estudos, como os de 

Deslandes (1994), Weber, Viezzer e Zocche (2002), argumentam que, via de regra, 

são as mães que passam mais tempo com os filhos, cabendo-lhes culturalmente o 

cuidado com os mesmos.  

Para apreendermos a percepção sobre o cuidar e as práticas punitivas no 

ambiente familiar das 115 crianças colaboradoras da pesquisa, solicitamos que elas 

desenhassem a pessoa responsável por cuidar delas no ambiente familiar e, em 

outro momento, o que acontece com as mesmas quando fazem algo de errado. 

Entendemos que os desenhos das crianças podem expressar a realidade 

em que vivem, pois delineia uma das formas em que elas representam aspectos 

cognitivos e emocionais internalizados nas suas experiências. Logo, seguindo a 

percepção de Mèredieu (2006) quando afirma que os desenhos podem refletir a 

crueldade dos acontecimentos vividos pelas crianças em seu cotidiano familiar, 

procuramos, através destas representações gráficas, apreender se nesse contexto 

ocorrem punições violentas de pais sobre os filhos.  

Pelos argumentos até aqui levantados, para demonstrar a condução da 

pesquisa básica desta tese, anuímos que a violência intrafamiliar é um fato social 

considerado ainda invisível, embora a literatura da área já elenque três fatores como 

desencadeadores do problema: 

a) A reprodução que os pais fazem da violência que sofreram quando 

crianças; 

b) A ideia de que a violência é produto de desajustes familiares, 

psíquicos, sociais, do alcoolismo e do uso de drogas;  
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c) O aspecto do estigma de desajustadas ou desestruturadas aplicado às 

famílias que não são organizadas de forma nuclear. 

Acrescentamos a esses fatores a cultura da aceitação da violência como 

prática necessária ao processo de formação dos indivíduos. Dessa forma, a 

contribuição que poderemos oferecer visa minimizar o problema enfrentado pela 

criança com o apoio da escola, que é o locus formal de seu processo 

socioeducativo. (SILVA, 2008). 

Assim, nos referimos ao tema fazendo uma articulação dos fatores acima 

citados, muito embora exista, conforme reconhecido por pesquisadores como 

Deslandes (1994), Straus (2000), Araújo (2002) e Weber (2004), a legitimação da 

violência física com intenção disciplinar. É fato que esta aparece de modo justificado 

e, tacitamente, ela é incentivada como maneira eficaz de fazer os indivíduos 

sucumbirem às regras. 

Daí, reafirmarmos nossa preocupação em traçar este estudo unindo 

informações quantitativas às qualitativas na pesquisa ora apresentada, para proveito 

das informações colhidas. 

A perspectiva de ação resultante desta pesquisa nos encaminha, 

necessariamente, para a contextualização histórica da violência, enfatizando que 

toda e qualquer reflexão sobre violência intrafamiliar deve buscar perceber a relação 

desse fenômeno com o processo de socialização construído na relação entre pais e 

filhos.  

Ao longo deste processo, vimos que a história da criança vem sendo 

marcada pela existência de punições corretivas. Aqui, a violência física assume 

diferentes configurações de acordo com cada época e contexto histórico. Diante 

desse fato, contextualizar e refletir sobre estas configurações na atualidade 

constituem nosso propósito inicial, sendo possível, assim, identificá-las e interpretá-

las conforme as teorias que fundamentam o estudo em suas dimensões teórica e 

metodológica. 

Estudos voltados para a discussão da problemática da violência 

intrafamiliar nas Ciências Sociais enfocam muitos fatores que antecedem a prática 

da violência contra crianças. Na pesquisa em questão, trabalhamos também com os 

fatores subsequentes à violência10, quais sejam, aqueles que poderão interferir no 

                                                             
10

 Produções desta pesquisa estão disponíveis em: 
<http://www.cchla.ufrn.br/basecpe/aviolenciaeaescola/>. 
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processo de desenvolvimento com consequências para a socialização dessas 

crianças. Para tanto, apoiamo-nos, como já enfatizamos, em alguns momentos, em 

trabalhos desenvolvidos na área da psicologia e da saúde, que apontam para os 

danos emocionais e comportamentais dessa prática. 

Em termos estruturais, a presente tese, intitulada “As vivências da 

violência intrafamiliar: o simbolismo dos desenhos infantis”, está disposta em quatro 

partes: esta a introdução, que traz a apresentação de nossa pesquisa, seus 

objetivos, justificativa, problematização e relevância, e a estrutura da tese, que acha-

se dividida em três capítulos, seguida das considerações finais. 

No primeiro capítulo, discutimos o conceito de infância e também o de 

violência intrafamiliar contextualizada historicamente, buscando perceber a relação 

desse fenômeno com o processo de socialização construído na relação entre pais e 

filhos, com enfoque em estudos da área da saúde sobre a violência intrafamiliar e 

suas consequências para o desenvolvimento das crianças. Neste, utilizamos como 

referenciais teóricos os seguintes autores: Del Priore (1991, 1999), Caldeira (2000), 

Ferreira (2002), contextualizando a violência; Bourdieu (1996) e Guerra (1998), 

construindo caminhos para a compreensão dos processos de socialização das 

relações de violência familiar; e Arendt (1994), Chauí (2006) e Cyrulnik (2004, 2007), 

com suas contribuições acerca de violência e ética. Por fim, Dalka e Vecina (2002) e 

Minayo (2003), que apresentam contribuições da área da saúde acerca da violência 

e suas consequências para o desenvolvimento dos indivíduos. 

No segundo capítulo, refletimos sobre a concepção da violência 

intrafamiliar na prática educativa, no cenário escolar, com o propósito de apreender 

os “saberes vivenciais” construídos pelos gestores e professores acerca do 

fenômeno, e como ele se apresenta na instituição. Nesse capítulo, apresentamos 

como suporte empírico os questionários respondidos pelos gestores e a equipe 

pedagógica das escolas, além das cartas escritas pelos professores. As discussões 

são embasadas nos estudos de Costa (2000), Caldeira (2000), Ferreira (2002) e 

Silva (2008), os quais fundamentam nosso diálogo com os dados oriundos dos 

questionários e das cartas dos sujeitos colaboradores. 

No terceiro capítulo, o diálogo aborda a visão das crianças sobre seu 

processo educativo no âmbito familiar, expresso através de desenhos: quem as 

educa; e o que acontece quando essas crianças fazem algo errado. Esses dados 

são analisados à luz de Di Leo (1985) e Vigotsky (1991), que contribuem para a 
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discussão da interpretação dos desenhos. Procuramos relacioná-los com os dados 

estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do SOS 

CRIANÇA do RN11, que demonstram a situação atual da criança no país e, de modo 

específico, na cidade de Natal/RN. Embasamo-nos ainda em autores como Caldeira 

(2000), Maldonado e Williams (2005) e Cyrulnik (2004, 2007), que nos orientam 

quanto à apreensão da realidade das crianças pesquisadas, obtida nas 

simbolizações encontradas nos desenhos e nas falas. 

Por fim, nas Considerações Finais, apresentamos as conclusões da 

investigação, apontando que as crianças internalizam a violência intrafamiliar 

advinda das práticas punitivas, e conseguem simbolizá-las em seus desenhos. 

Notamos também que as escolas têm construído saberes vivenciais sobre esta 

violência, e reconhecem que ela invade a escola através de manchas roxas no corpo 

dos discentes, do comportamento agressivo apresentado por estes, entre outros, e 

que esses fatores influem no desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos. 

Contudo, as ações das escolas pesquisadas ainda são um desafio, pois não 

condizem com possibilidades de resolução das implicações da violência sobre o 

desenvolvimento das crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 O SOS Criança é um Programa do Governo do Rio Grande do Norte, que é responsável pela 
proteção e atenção às crianças e adolescentes vítimas de violência, e tem como papel principal dar 
encaminhamento aos casos notificados as instituições responsáveis Conselho Tutelar e Vara da 
Infância e Juventude do Estado. 
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INFÂNCIA, VIOLÊNCIA E VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 
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Depressa se aprende que ser espancado, mesmo 
que não doa muito, significa uma privação de 
amor e uma humilhação. 
 

Sigmund Freud 

 

o presente capítulo tratamos do conceito de infância, bem como 

da violência contra a criança, de modo específico, a violência 

intrafamiliar, contextualizando-a brevemente na história. 

Procuramos, assim, apreender a relação desse fenômeno com o processo de 

socialização construído na relação entre pais e filhos no contexto familiar. 

Abordamos esta relação trazendo, também, o enfoque dado por estudos da área da 

saúde coletiva sobre o fenômeno, observando, nessa perspectiva, suas implicações 

para a vida das crianças.  

Como referenciais teóricos, utilizamos principalmente os seguintes 

autores: Del Priore (1991, 1999), Rousseau (1995), Caldeira (2000) e Ferreira (2002) 

para a contextualização da violência; Bourdieu (1996) e Guerra (1998), na 

construção dos caminhos que conduzem aos processos de socialização pautados 

em relações de violência familiar; Arendt (1994), Chauí (2006), Morin (1991, 1997, 

2000) e Cirulnik (2001, 2007), em suas contribuições acerca da violência e da ética 

como proposições conceituais. Por fim, adotamos os postulados teóricos de Dalka e 

Vecina (2002), Minayo (2003) e Maldonado e Williams (2005), da área da saúde, 

como guias argumentativos para o entendimento da violência intrafamiliar como uma 

prática que afeta negativamente o desenvolvimento das crianças. 

Antes de adentrarmos em nossa discussão sobre violência é necessário 

pontuarmos historicamente o conceito de infância, o qual vem sofrendo modificações 

ao longo dos séculos. Sabemos que por um longo período as crianças estiveram 

ausentes na história, relacionadas à insignificância, sem um papel social e nem 

representação cultural. (OLIVEIRA, 2004). 

Um dos primeiros teóricos a discutir a infância foi Jacques Rousseau, em 

sua obra “O Emílio”, entendendo que a criança é um ser puro, sem malícia, que não 

pode ser visto como um adulto em miniatura. 

 

A natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. 
[...] A infância tem maneiras de ver, de pensar e de sentir que lhes são 
próprias; nada é menos sensato do que querer substituir essas maneiras 
pelas nossas, e para mim seria a mesma coisa exigir que uma criança 

N  
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tivesse cinco pés de altura e que tivesse juízo aos dez anos. (ROUSSEAU, 
1995, p. 86). 

 

Rousseau (1995) iniciou suas pesquisas sobre crianças, defendendo que 

elas eram seres humanos em formação, percebendo-as como ser com 

personalidade diferente da do adulto. Dessa forma, elas se caracterizam pela 

inocência. Corroborando esse pensamento, Philippe Ariès (1975, p.156) confirma: 

 
[...] o sentimento da infância não existia [...]. O sentimento da infância não 
significa o mesmo que afeição pelas crianças: corresponde à consciência da 
particularidade infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a 
criança do adulto, mesmo jovem. Essa consciência não existia.  

 

Ao entenderem a criança como ser ingênuo, frágil, dependente do mundo 

adulto, esses autores compõem uma nova forma de se entender a infância, e, ao 

contrário do que pode parecer, despertam a sociedade da época sobre a força e 

relevância da infância para a formação de um indivíduo.  

Desse modo, estes autores iniciam os estudos históricos sobre a infância 

e sua educação. A partir desse momento, a criança passa a ser objeto de estudo, 

surgindo alguns registros de autores como Darwin (1877), Hogan (1989), Clara e 

Willian Stern (1910), em estudos em que se descreviam detalhes observados sobre 

o comportamento e desenvolvimento desses autores a respeito de seus próprios 

filhos. (LOPES, 2001). 

Para Sarmento (2003) a infância é uma construção histórica, resultado de 

um processo complexo de produção de representações sobre as crianças, bem 

como das instituições responsáveis pela socialização e desenvolvimento das 

crianças, em que podemos situar a família e a escola. 

Oliveira (2004) explana a ideia de Cauvilla (1999) que defende que o 

sentido conceitual de infância é fundamentado na construção social, histórica e 

cultural, que sofreu – e ainda sofre – modificações no decorrer do processo histórico. 

Antes dos séculos XIII e XVI as crianças e a infância eram vistos como 

momentos da vida, período sem importância, algo provisório, que não recebia por 

parte do mundo adulto maior atenção, como ratifica Badinter (1985), ao discutir em 

seu livro “Um amor conquistado: o mito do amor materno”, as representações dos 

papéis sociais da mulher, do homem e da infância do século XVII até meados do 

século XIX.  
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A referida obra retrata como a criança era entendida no início desse 

período, na qual permanecia a concepção de que a criança é símbolo da força do 

mal, fruto do pecado original, visão pautada no predomínio da ideologia religiosa 

dominante. Em meados do século XVIII, a criança deixa de ser fruto do pecado para 

ser fonte do erro, desprovida de discernimento e de crítica. Assim, para a autora as 

crianças eram vistas como um ser que precisava ser moldado, daí a ideia de educar 

através da dor, dor esta com gosto de sangue.  

Para Anibal Ponce (2010) os castigos corporais praticados contra as 

crianças tem origem bem antes nas sociedades primitivas, quando as sociedades 

começaram a se dividir em classes. O autor localiza, assim, este momento quando 

descreve: 

 

Do ponto de vista educativo, a partir desse momento há uma diferença bem 
grande de nível entre os iniciados e os não-iniciados; na classe superior, 
ainda vamos constatar o mesmo fato se compararmos a criança com o 
adulto. Esta já recebe menos educação e alimento do que o adulto. Da 
mesma forma, começa a haver uma hierarquia em função da idade, 
acompanhada de uma submissão autoritária que exclui o antigo tratamento 
benévolo demonstrado para com a infância, ao mesmo tempo que surgem 
as reprimendas e os castigos. (PONCE, 2010, p. 28-29). 

 

Portanto, o castigo, como defendido pelo autor, veio no início da 

construção das sociedades capitalistas, e estava delineado na prática educativa 

dada a infância. Esse conceito perdura com o surgimento de uma nova ordem 

política, social e econômica, movida por vários fatores como o capitalismo industrial, 

e o surgimento das famílias nucleares e burguesas, onde ideias como a inserção da 

criança na família evidenciaram um novo sentimento pela infância.  

No decorrer desse processo histórico de reconhecimento das crianças, 

nasceram diferentes representações, concepções e maneiras de educá-las, 

principalmente nos espaços coletivos destinados à educação, em que identificamos 

algumas contradições nessas novas concepções. 

A partir desse momento a criança passa a ser sujeito de estudos das 

diversas áreas de conhecimento como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a 

história e a pedagogia, que, como consequência, contribuíram para reconhecer a 

capacidade simbólica das crianças, suas representações sociais, sua produção 

cultural, ou melhor, a cultura infantil. (SANTI ESTÁCIO, M.; SOUZA, A., 2011). 

Nesse contexto, dois sentimentos pela infância brotaram: um que era nutrido pela 
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necessidade do excesso de cuidado, beirando a “paparicação”, e outro que exigia a 

moralização, a disciplina. 

Partindo desses pressupostos, a sociedade brasileira, desde o período 

colonial e início do pós-colonial, utilizava-se de seu repertório de execuções, 

castigos corporais e sevícias que se aliavam à brutalidade no trato entre homens e 

mulheres, bem como no espancamento das crianças como recurso pedagógico 

rotineiro. Uma de suas manifestações mais cruéis banalizadas pode ser percebida 

na educação que era dispensada no Brasil às crianças brancas, índias, pardas e, 

principalmente, às crianças negras. (DEL PRIORE, 1991). 

Podemos destacar no período imperial no século XVIII o abandono das 

crianças. Estas eram fruto de relações consideradas ilícitas pela sociedade, isto é, 

nascidas de relações sexuais fora do casamento, e a partir de 1871 com a criação 

da Lei do Vente Livre, ampliou-se o número de abandonados. Desse modo, uma das 

instituições de assistência à infância, foi a roda dos expostos, vinculada à Igreja 

católica. Esta instituição tinha por objetivo recolher as crianças abandonadas 

anonimamente. (MARCILIO, 1997).  

A visão de infância vem se modificando de acordo com o 

desenvolvimento científico, e diante desses estudos constata-se que a criança 

possui diferenças radicais em relação ao adulto e que todas elas deveriam ter 

oportunidades iguais, para que seu desenvolvimento ocorresse integralmente. 

Dessa forma, o modelo de educação que desvalorizava e combatia seus 

desejos, valorizando a disciplina e a obediência, também foi posto em discussão, 

devido ao surgimento de um novo modelo que privilegia o cuidado e o desabrochar 

da criatividade, da iniciativa e da cooperação destas crianças em trabalhos de 

equipe, pautados no diálogo e na convivência social. 

Esse pensamento veio com todo um movimento de não violência, com 

uma nova educação, contribuindo, assim, para a constituição de outras formas de se 

compreender a violência contra crianças e adolescentes. Estas modificações têm 

gerado discussões no âmbito acadêmico sobre as relações entre pais e filhos e 

ampliadas a partir da década de 1970, devido a todo um movimento de Direitos 

Humanos no Brasil.  

Esses movimentos acreditam que o modelo de educação que desvaloriza 

e combate o desejo da infância e que supervalorizam a disciplina e a obediência, 

trazem consequências negativas para seres em formação, pois é fundamental que a 
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criança tenha uma educação que privilegie a criatividade, a iniciativa e a cooperação 

entre as pessoas. (KOLLER, 2004).  

E desse modo, reconhecemos que, desde o início do século XXI, existe 

uma grande preocupação com os índices de crescimento da violência em suas 

diferentes formas de manifestação. Poderíamos até inferir que esta é uma questão 

primordial para reflexões acadêmicas e científicas sobre a sociedade brasileira. 

Na atualidade, o problema da violência tem ocupado não só acadêmicos, 

mas setores organizados da sociedade civil, instituições estatais, e também o 

cidadão comum. Esse fenômeno pode ser visto, portanto, como um problema 

universal, tendo configurações particulares em tempos, lugares e contextos 

específicos.  

Dessa maneira, seguindo o pensamento de Marilena Chauí, entendemos 

que a violência é “tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de algum 

ser”. Nessa concepção, “um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico 

contra alguém [...] caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela 

opressão, intimidação, pelo medo e pelo terror” (2006, p. 341-342). 

Reiteramos que a violência é contrária à ética, pois desqualifica seres 

humanos dotados de razão e sensibilidade, de liberdade, reduzindo-os a coisas 

mudas e inertes. Assim, reverberamos que a violência vai além do estrago físico, 

atingindo também outras dimensões da vida humana, pois são envolvidas por ações 

que comportam humilhação, vergonha, discriminação, que, hoje, já são 

reconhecidas como condutas violentas. 

Outras formas que perpassam a violência interpessoal ou intersubjetiva 

incorporam a violência social, caracterizada pela falta de condições básicas de 

sobrevivência que ameaçam a vida, como a fome, a miséria, a exclusão. Por essa 

via, a nossa proposição é a de que existe violência quando tratamos sujeitos – seres 

humanos livres, racionais – como coisas e que estes (crianças, jovens e/ou adultos) 

podem internalizá-las e simbolizá-la por meio do desenho.  

Arendt (2004), ao refletir sobre violência, argumenta que esta possui uma 

natureza instrumental. Isto é, a ação violenta é sempre regida pela categoria meio-

fim. Sendo assim, como meio, pode ser vista como um instrumento que depende de 

orientação e de justificativa para um fim que se objetiva alcançar. Para esta 

pensadora, sendo a violência uma das manifestações das relações sociais, está a 

serviço de uma forma de organização da vida, ou seja, de um modelo de 
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sociabilidade. Este modelo, entendido como um processo natural para viver em 

sociedade, que, segundo Bauman (1997) deve ser compreendido a partir da 

interação com a estrutura social, na qual os indivíduos compartilham ações 

baseadas no instante em que se vive e nas condições semelhantes nas quais se 

encontram. Assim, o interesse acadêmico por desenhos como suporte empírico tem 

amparo teórico e conceitual para além do mundo das artes. 

Essas reflexões nos conduzem a imaginar que não podemos reduzir a 

violência apenas às consequências físicas, já que ela atinge também o 

desenvolvimento psíquico e moral, território humano da imaginação e da 

criatividade. Por isso, entendemos que ela seria também o desrespeito, a 

coisificação, a negação do outro, a violação dos direitos humanos. Estes são 

constitucionalmente explanados no Brasil quando a própria Constituição afirma: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, 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 negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão

12
. (BRASIL, 1998).   

 

Estas emanações constitucionais para as crianças e os adolescentes se 

concretizam com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 199013, elaborado com o intuito de colocar o Brasil como país membro 

de reconhecimento dos direitos da criança e do adolescente. A sua concretização foi 

possível ao ser implementada em 1990, sendo utilizado como medida de proteção à 

vítima e prevenção da violência contra esses seres humanos em processo de 

formação. Daí, advém a necessidade de pesquisas que enfoquem as relações das 

crianças em seus espaços educativos para torná-las mais visíveis socialmente. 

Podemos dizer que a falta de reconhecimento, atualmente, de práticas 

violentas acarreta o não desenvolvimento pleno dos indivíduos, criando uma relação 

institucionalizada de subordinação social, que vai além da violência psicológica, 

caracterizando-se como um impedimento ao direito de interagir e de desenvolver-se 

socialmente de modo pleno, como sugerem a quase totalidade da literatura 

consultada para a elaboração da presente tese.  

                                                             
12 Disponível em HTTP:// WWW.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%c3%a7ao.htm. 
13  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069compilado.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069compilado.htm
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Assim, a violência está presente em atos que se expressam de forma 

institucionalizada, e também em atos interpessoais praticados por cidadãos comuns, 

conforme afirma Ferreira (2002). Desse modo, para compreendermos a violência é 

necessário entendermos a dinâmica produzida na sociedade, e como essa 

sociedade a constitui em suas relações sociais e culturais.  

De acordo com Kaufman (1997, p. 32) “a existência das práticas de 

castigos nas culturas humanas faz parte da crença existente e mantida por elas, 

para educar os indivíduos, condicionando-os a seguir as leis sociais.” Nesse sentido, 

tais práticas são aplicadas e aceitas, pois há entendimento de que só com o 

exemplo haverá obediência às leis, às normas e aos costumes. Isto leva à “cultura 

do medo”, que faz com que todos aceitem como necessária e legítima a utilização 

da violência sobre o corpo. 

A violência expressa relações sociais, bem como relações intersubjetivas 

que podem ser verificadas entre homens e mulheres, entre adultos e crianças, 

sendo seu resultado mais visível à conversão de sujeitos em objetos. Está, portanto, 

enraizada no modo como os homens produzem e reproduzem suas condições de 

existência social.  

Assim, a violência é vista como expressão de padrões de sociabilidade, 

de modos de vida e de modelos de comportamento existentes numa sociedade em 

um determinado período histórico. Guerra sugere (1998), interpretando Adorno 

(1988), que se observarmos esses aspectos de uma sociedade dentro de uma 

abordagem histórica podemos compreender como essa foi constituída como cultura 

da violência. 

A partir desse contexto das relações sociais é que entendemos a 

violência, especificamente as vivenciadas nos ambientes educativos, configurados 

como a família e a escola. Nesse sentido, é aqui pensada como fenômeno cultural 

pleno de significados sociais e humanos, pois consideramos a propositiva ensejada 

pela percepção de que as sociedades contemporâneas têm produzido e reproduzido 

cenas de violência, tanto na esfera pública como privada, atingindo todos os 

segmentos sociais, sendo, portanto, um fenômeno universal.  

Para Ferreira (2002), as representações sociais são fenômenos que se 

manifestam através de construções simbólicas e imaginárias, produzindo efeitos 

práticos no cotidiano dos sujeitos. Práticas estas que são explicadas e justificadas 
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pelos indivíduos, mediante aspectos construídos e partilhados socialmente pelo 

grupo ao qual pertencem. 

Dessa forma, podemos dizer que essas representações sociais 

apreendidas na prática educativa entre pais e filhos implicam-se como Bourdieu 

(1996) defende em violência simbólica, no momento em que expressam-se na 

imposição "legítima" e dissimulada, com a interiorização e reprodução de práticas 

punitivas, mesmo que elas aconteçam numa relação educativa, no reconhecimento 

tácito da autoridade exercida pelos pais sobre os filhos. 

Isso se dá de tal modo que as vítimas destas práticas também aceitam 

como necessárias, como meio para corrigir os comportamentos que fogem às regras 

estabelecidas. Assim sendo, a violência simbólica não é percebida como violência, 

mas como uma espécie de interdição desenvolvida com base em um respeito que 

"naturalmente" se exerce de um para outro. 

Assim, essas estruturas conformam práticas, gostos, atitudes e valores, 

que dizem respeito a um grupo ou classe social. E, quanto mais inconscientes, mais 

eficientes se tornam, de tal forma que os indivíduos realmente acreditam que essas 

práticas punitivas são parte de uma livre escolha pessoal, quando, na verdade, 

fazem parte de um esquema de valores inculcados pelo processo de socialização. 

A cultura de violência constitui, nessa vertente, toda uma justificativa, que 

se institucionaliza nas ações de forma cristalizada. Assim, seus valores se 

constituem como consagrados para determinado grupo social, pois envolvem 

relações sociais e formas de sociabilidade, conforme já enfatizamos. 

É valido lembrar ainda que esta se apresenta como uma ação 

naturalizada dos indivíduos. Em certos grupos sociais aparece como se não fosse 

violência a ação do sujeito. Entretanto, é preciso redizer que os valores e costumes 

de uma sociedade influenciam a construção de comportamentos violentos, deixando 

vulneráveis as crianças, seu crescimento e desenvolvimento como seres humanos e 

sociais, portadores de sentido e de significados construídos nas relações sociais.  

Assim, podemos dizer que a sociedade brasileira não está fora desse 

contexto, isto é, estas práticas fazem parte das vivências das famílias na relação 

entre pais e filhos, e também em relações fora deste ambiente familiar.  
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2.1 A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

Para iniciarmos essa discussão é necessário situarmos o conceito de 

violência intrafamiliar para, em seguida, enveredarmos sobre esta como 

problemática de estudo, quando incide sobre as crianças acarretando implicações 

para o desenvolvimento da infância.  

É recorrente a ideia de que a violência que afeta as crianças brasileiras 

ocorre predominantemente na relação familiar. Dentre suas diversas formas que 

implicam em sofrimento para as crianças e jovens no Brasil, a violência física é uma 

das mais frequentes, conforme Guerra (1998) e Souza (2009). 

As violências que se configuram no cotidiano das relações familiares são 

denominadas violência doméstica ou intrafamiliar. Guerra (1998) propõe que o 

conceito de violência doméstica deve partir da identificação das situações de 

violência que acontecem no espaço doméstico, logo, em um espaço físico, em 

específico o lar. Inclui, neste, às perpetradas por empregados, agregados e demais 

pessoas que convivem esporadicamente no ambiente doméstico. Do mesmo modo, 

a autora sinaliza que para se definir violência intrafamiliar admite-se apenas a que 

ocorre nas relações familiares, seja ela expressa no ambiente doméstico ou não. 

Consideramos mais pertinente à nossa discussão utilizar o conceito de 

violência intrafamiliar, pois o foco da violência física discutida nesta pesquisa é a que 

ocorre nas relações educacionais na dinâmica familiar. 

Deslandes (1994) e Guerra (1998) chamam a atenção para a violência 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes, configurada como toda ação praticada 

por pais ou responsáveis, e em muitos casos esta prática chega a causar dano 

físico, sexual e psicológico na vítima. Isto implica em dizer que se trata de uma 

transgressão do poder/dever de proteção que o adulto deveria ter. Em outras 

palavras, expressa, no Brasil, a negação de direitos das crianças e jovens 

garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pautados em bases 

fundamentadas em princípios éticos, contrários, desse modo, a toda e qualquer 

forma de violência. Saliente-se que esse documento foi elaborado na tentativa de 

colocar o Brasil entre os países que reconhecem os direitos da criança e do 

adolescente.  

Ainda de acordo com o pensamento de Guerra (1998), a violência ganha 

diferentes contornos, formas e significados em consonância com valores culturais e 
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ideológicos de cada sociedade, pois o indivíduo submetido a essa cultura está 

sujeito a produzir e reproduzi-la, como também aceitá-la como um meio necessário 

de solucionar problemas, inclusive, aqueles inerentes ao seu espaço familiar. 

Segundo Deslandes (1994), Guerra (1998) e Araújo (2002), os estudiosos 

identificam quatro principais tipos característicos de violência contra crianças e 

adolescentes: a violência sexual, a psicológica, a física e a negligência:  

a) A violência sexual, que é todo ato sexual, relação, hétero ou 

homossexual, entre um adulto e uma criança ou adolescente. Esta é expressada 

quando o adulto em situação de poder obriga a criança ou adolescente à realização 

de práticas sexuais, tendo por finalidade estimular sexualmente a criança ou 

adolescente, ou utilizá-los para obter uma estimulação sexual. 

b) A violência psicológica é definida como a ação ou omissão que causa 

ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da criança, 

depreciando-a, bloqueando seus esforços de autoaceitação, causando-lhe grande 

sofrimento mental.      

c) A violência física, que é todo ato executado com intenção de causar 

dano físico interno ou externo, tendo como principais consequências físicas as 

lesões cutâneas, oculares, viscerais, fraturas, queimaduras, lesões permanentes e 

até a morte. Assim, podem ir de uma leve dor causada por um tapa até o 

assassinato. 

d) A negligência seria a omissão de responsabilidade em prover às 

necessidades físicas ou emocionais de uma criança ou adolescentes, ou seja, pais 

ou responsáveis falham em termos de alimentar e de vestir adequadamente seus 

filhos, de lhes prover segurança; isso, se tais falhas não forem resultantes de 

condições sociais de vida que estão além do seu controle pessoal. 

Acrescentamos a essas definições já tipificadas pelos autores citados, os 

maus-tratos, como sendo atos ou omissões que ofendem de uma forma grave os 

direitos da criança, comprometendo seriamente o seu desenvolvimento físico, 

psicológico e social, uma vez que todo indivíduo tem direito de ser bem tratado. 

Então, aqueles comportamentos de lidar que os adultos mantêm com as crianças, 

considerados inadequados por serem “abusivos” em relação àquilo a que a criança 

tem direito e necessita para seu desenvolvimento, são denominados de maus-tratos, 

conforme Silva e Vieira (2001). 
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Ressaltamos que no início da década de 1970, surgiu um novo modelo de 

entendimento que busca compreender o fenômeno da violência, incorporando as 

contribuições que entrelaçam várias áreas do conhecimento, como a psicologia, a 

antropologia, a sociologia, serviço social, a pedagogia, entre outros. Nessa visão 

interdisciplinar, a violência passou a ser configurada como um problema político, 

econômico, moral, bem como do direito, da psicologia, das relações humanas e 

institucionais, e também do plano individual, tendo em vista que envolve aspectos 

vinculados à saúde. 

Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) dão conta 

de que esse fenômeno existe em quase todos os países, configurando, desse modo, 

um problema social que varia de intensidade em cada país. No Brasil, o Laboratório 

de Estudos da Criança (LACRI), da Universidade de São Paulo (USP), realizou uma 

pesquisa entre 1996 e 2007, na qual foi diagnosticada a existência, no período, de 

159.754 casos de violência doméstica. No entanto, apenas 10% dos casos de 

abusos e violência contra crianças e adolescentes são denunciados. 

Esses resultados sugerem que 90% dos casos não denunciados podem 

estar sendo vistos como não violência e/ou como uma forma de educar, pois se 

encontram invisibilizados socialmente. 

O primeiro levantamento bibliográfico sobre violência contra crianças e 

adolescentes, no Brasil, foi realizado no início da década de 1980. O que estava em 

foco, nesse levantamento, era o tema do menor institucionalizado. Assim, verificou-

se que nessa década, o assunto mais abordado pelos sociólogos foi a ‘delinquência 

juvenil’ e seus sinônimos, como marginalidade, criminalidade, pequenos bandidos, 

infração e menor. (DALKA e VECINA, 2002). 

Já na área da saúde predominaram os estudos sobre suicídios e mortes e 

acidentes decorrentes da violência. (MINAYO; ASSIS, 1993). Nesse período, 

também, despontaram documentos sobre maus-tratos familiares, elaborados por 

pediatras e psicólogos. Estes, utilizando-se de uma abordagem histórica, 

descreveram e diagnosticaram os casos, buscando, assim, desconstruir a noção de 

família ideal e protetora. A visão de família como agente de violência desponta 

nesses estudos e começa a se construir como locus propício para novas pesquisas 

acerca de violência, de acordo com Assis e Constantino (2003). 

Para Costa (1986), a área da saúde tem, tradicionalmente, concentrado 

seus esforços em atender as consequências da violência. Desde o final do século 
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XX, tem investido em estudos que problematizam a violência contra a criança, 

dentro de uma abordagem que inclui aspectos psicossociais e psicológicos, tanto em 

relação ao impacto sobre as vítimas, quanto no tocante aos fatores ambientais, e à 

caracterização dos agressores. 

Outro item que preocupou os pesquisadores da saúde que se debruçaram 

sobre a violência contra criança diz respeito ao grande número de casos que tiveram 

fim em mortes, incapacitações e implicações sobre o desenvolvimento da infância, 

conforme Assis (1991) e Minayo e Assis, (1993), sendo essas implicações de ordem 

emocional, social ou cultural. Os autores concluíram, assim, que nesses casos, o 

grupo de maior risco é o das crianças.  

A Associação Brasileira de Crianças Abusadas e Negligenciadas, criada 

em 1990, informa que, em 1992, no Brasil, houve cerca de 4,5 milhões de crianças 

vítimas de violência. Os estudos de Assis (1991) e Deslandes (1993) mostram, em 

abordagens espacialmente localizadas, que 33% das crianças e adolescentes 

relatam o padecimento de atos violentos nas suas relações com os pais.  

Chegando ao nosso espaço de pesquisa, observamos que a região 

metropolitana de Natal (RMN), no Estado do Rio Grande do Norte, foi legalmente 

instituída por meio da Lei Estadual Complementar nº 152, de 16 de janeiro de 1997, 

e a princípio reunia os municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, 

Ceará-Mirim, Macaíba e Extremoz. Em 10 de janeiro de 2002, os municípios de 

Nísia Floresta e São José de Mipibu também foram incorporados à RMN; em 30 de 

novembro de 2005, a Lei Complementar nº 315, inclui o município de Monte Alegre; 

e, em 2009, é a vez de Vera Cruz compor a Região Metropolitana de Natal, que 

atualmente soma 10 municípios. (RIBEIRO, 2012). 

Em relação ao fenômeno estudado, a região se apresenta conforme 

mostra a Tabela 1: 
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LEVANTAMENTO DOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DO SOS CRIANÇA, NÚMERO TOTAL E RELATIVO (%). 

Tipo de Violência 

Faixa etária 

Total (%) 0 a 11 12 a 18 

Nº. % Nº. % 

Negligência 950 33,4% 174 6,2% 1124 39,6% 

Situação de risco 307 10,8% 36 1,3% 343 12,1% 

Violência física 
(espancamento) 231 8,1% 89 3,1% 320 11,2% 

Maus-tratos 838 29,4% 114 4,0% 952 33,4% 

Abuso sexual 57 2,0% 49 1,7% 106 3,7% 

Total 2383 84% 462 16% 2845 100% 
TABELA 1: Casos de violência contra crianças e adolescentes denunciados em 2010. 
FONTE: SOS Criança do Rio Grande do Norte (RN). 

 
Interpretando os dados, observa-se que são cerca de 2.845 casos 

constatados em 2010. Estes são vistos como violência pela comunidade, pois foram 

denunciados. Assim, foram predominantes, em 2010, os casos de negligência, com 

1.124 ou 39,6% das denúncias, e maus-tratos, com 952 ou 33,4% de casos 

denunciados.  

Quando aglutinamos esses casos pelos tipos de violência, de acordo com 

a literatura, isto é, com crianças entre 0 a 11 anos de idade, temos 950 33,4% de 

negligência e 231 ou 8,1% de violência física (GUERRA, 1998) e maus-tratos 838 ou 

29,4%. (SILVA e VIEIRA, 2001). A violência sexual segue com 57 casos ou 2%, e a 

violência psicológica, na qual incluímos os casos de abandono, rejeição e recusa a 

ficar com a criança, com 307 ou 10,8%, referente ao abandono das crianças a sua 

própria sorte, embora entendamos que os casos de violência psicológica envolvam 

todos os outros citados anteriormente, denunciados no ano de 2010. 

De acordo com esses dados, os casos de negligência ocupam o primeiro 

lugar, vindo os maus-tratos em segundo. A situação de risco em terceiro, os 

espancamentos em quarto, e, por último, o abuso sexual. Conforme esclarece a 

próprio SOS Criança, negligência e situação de risco estão dentro de uma violência 

(in)direta por falta de cuidados, seja com a higiene, a alimentação, a educação ou 

mesmo quando põe em risco a vida da criança. Já os maus-tratos e espancamentos 

são violências diretas, isto é, ligadas à prática de bater, beliscar, entre outras 

violências físicas. 

Visualizamos, dessa forma, que, assim como nas demais partes do Brasil, 

na região metropolitana de Natal-RN é predominante a negligência como prática de 
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violência contra crianças. Em um estudo realizado por Souza (2009) foi constatado 

que nessa região, em 2008, a maioria dos agressores foram as mães. Assim sendo, 

podemos afirmar que há predominância de violência intrafamiliar no espaço 

geográfico no qual desenvolvemos esta pesquisa, qual seja, a Região Metropolitana 

de Natal.  

Destacamos, ainda, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os trabalhos 

desenvolvidos por Evangelista (2011) e Frota (2007), que tratam de jovens em 

conflito com a Lei. Portanto, são trabalhos que discutem a violência no espaço da 

RMN. 

 

2.2 A EDUCAÇÃO PUNITIVA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 

 

Nesse momento histórico social, segunda década do século XXI, 

tratarmos da violência contra crianças, no ambiente intrafamiliar, no que tange às 

suas implicações para o desenvolvimento da infância, requer que situemos a 

educação punitiva em seus aspectos teóricos, localizando-a historicamente. 

Tanto a literatura brasileira como a internacional, consultada e já 

referenciada, principalmente nas áreas de psicologia e serviço social, argumentam 

que a educação punitiva é tida pelos pais como método adequado de educação. As 

pesquisas desses autores são de caráter quantitativo e qualitativo, pois as 

informações foram colhidas em levantamentos estatísticos e entrevistas com 

crianças e adolescentes, como também com pais que transformaram, de certo 

modo, a visão que se tinha até então acerca da violência intrafamiliar. 

Isto se explica porque essas pesquisas discutem que as práticas de 

violência tinham o propósito de educar. Ainda de acordo com os referidos trabalhos, 

estima-se que a probabilidade de a criança vir à morte varia de 50% a 60% quando 

não se instauram medidas de proteção às vítimas.  

Sabemos que toda sociedade possui regras (valores) definidas 

socialmente, as quais estabelecem como os indivíduos devem se portar no cotidiano 

social, entendendo-se por valores as razões que justificam e motivam as ações, 

tornando-as preferíveis a outras. Sendo assim, nessas reflexões acerca dos valores 

que legitimam as práticas de punição corporal (disciplinamento do corpo) como 

sendo necessárias ao processo educativo, apreendemos que se a família pratica 
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violência, não segue as regras sociais e legais estabelecidas, mas a crença de que a 

educação punitiva é necessária e adequada à educação das crianças. 

Souza (2009), em pesquisa anterior que visava entender o universo da 

violência intrafamiliar, percebeu que as ações praticadas pelas mães e descritas 

como violência pelo Conselho Tutelar da Zona Leste da cidade de Natal, mostrou 

que essas genitoras utilizavam instrumentos como cinto, mangueira, chinela, 

madeira, e que causaram lesões leves e graves, fraturas expostas e até a morte da 

criança, mas a negligência também deixava as crianças em situação de risco de 

morte.  

Recorremos a Foucault (1984) para enfatizar que essas práticas punitivas 

se enraizaram no conjunto da rede social, tendo como objetivo definir padrões de 

comportamento, atos e ações possíveis e as proibidas. Elas exercem, assim, um 

controle sobre o corpo do outro. Nas relações entre pais e filhos, talvez possamos 

reconhecer tais práticas como possibilidades de ações de controle. Foucault faz, 

também, a diferenciação entre a correção e a norma, afirmando que quem segue a 

norma não sofre correção.  

O autor diz ainda que o poder seria exercido nas relações de homens 

sobre homens, como possibilidades de ações entre indivíduos. Estas possibilidades 

são exercidas nas práticas sociais e familiares. Assim, no momento em que as 

crianças desobedecem a uma ordem direcionada por seus pais, tornam-se passíveis 

de sofrer correção. Esta correção não é reconhecida como violência, mas sim, como 

uma prática educativa ou disciplinadora que é feita, na maioria das vezes, através da 

punição corporal. A disciplina seria, então, 

 
uma técnica de exercício de poder que foi, não inteiramente inventada, mas 
elaborada em seus princípios fundamentais durante o século XVIII. Essa 
nova maneira de gerir os homens, controlar suas multiplicidades, utilizá-las 
ao máximo e majorar o efeito útil de seu trabalho e sua atividade, graças a 
um sistema de poder suscetível de controlá-los. (FOUCAULT, 1975, p. 105). 

 

Os estudos de Weber (2004) e Straus (1991) sinalizam a compreensão da 

sociedade sobre as relações violentas no contexto familiar, argumentando que estas 

não são reconhecidas como violência contra seus filhos, mas, sim, como práticas de 

disciplinamento. Entendemos que os atos educativos punitivos e coercitivos são 

contrários à ética em nossas ações no mundo, pois atinge o direito à preservação da 
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vida, à integridade física e com relação à criança ao direito de ser cuidada com 

carinho e atenção, corroborando o que postula Chauí (2006).  

Del Priore (1991), ao traçar estudos sobre a história da infância e da 

família, salienta que a disciplina do corpo teve origem na disciplina eclesiástica ou 

religiosa. Esta última tinha como objetivo o aperfeiçoamento moral e espiritual e os 

educadores brasileiros, segundo a autora, a adaptaram a um sistema de vigilância 

permanente das crianças, com base na psicologia utilizada pelos jesuítas, pautada 

na valorização da criança, com o intuito de que ela valorizasse a perspectiva 

jesuítica na nova terra _ o Brasil.  

A trajetória histórica da infância traçada por Del Priore ratifica que a 

socialização das crianças se fez à margem dos adultos, sofrendo violência e 

humilhações, sendo prisioneiras da escola, da igreja, da legislação e do sistema 

econômico. 

Elas passam por momentos de abandono, vivendo situações de 

violências cotidianas, como abusos sexuais, doenças, queimaduras e fraturas que 

sofriam tanto no lar como no trabalho. Essas são as situações vividas pelas 

crianças, por mais de três séculos, na história da infância no Brasil. Como nos diz a 

autora: “a fala dos jesuítas sobre a educação e disciplina tinha gosto de sangue [...], 

amor, pois feito de disciplina, castigos e ameaças importadas para o Brasil colonial 

pelos primeiros padres da Companhia de Jesus, em 1549”. (DEL PRIORE, 1991, p. 

13). 

Até o século XX, o processo educativo fazia uso abusivo de palmatórias e 

castigos, via autoridade de pais e professores. Como podemos perceber nessa 

passagem das memórias de Graciliano Ramos:  

 
As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram-me 
funda impressão. Eu na qualidade de réu. Certamente já me haviam feito 
representar esse papel, mas ninguém me dera a entender que se tratava de 
julgamento. Batiam-me porque podiam bater-me, e isto era natural. [...] Hoje 
não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte, desanima, 
como fosse parar, a voz emperra, a vista escurece, uma cólera doida agita 
coisas adormecidas cá dentro. O suplício durou bastante, mas, por muito 
prolongado que tenha sido, não igualava a mortificação da fase 
preparatória: o olho duro a magnetizar-me, os gestos ameaçadores, a voz 
rouca a mastigar uma interrogação incompreensível. Foi esse o primeiro 
contato que tive com a justiça. (RAMOS, 1995, p. 31-35). 

 

A violência descrita nessa passagem literária mostra a gravidade da 

violência sofrida por crianças no Brasil. Em Graciliano Ramos, essa violência 
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começou a ocorrer muito cedo (em torno dos quatro anos de idade), marcando 

indelevelmente sua memória por toda a vida adulta. Baseada na autoridade do 

adulto, observamos que o controle sobre a criança era total.  Nesse sentido, o relato 

de Luís Jardim é também esclarecedor: 

 

Floriano Ivo, pai do meu amigo Lêdo Ivo, poeta e escritor, viu-me do lado de 
fora e convidou-me a entrar. Recusei o convite, mas aceitei o cálice de 
vinho-do-porto que ele me deu na janela. Era a primeira vez que bebia 
aquele vinho generoso. Aceitei repetições, e, daí a pouco, um tanto 
transtornado pelo álcool, acabei entrando na festa. Foi um escândalo para 
as minhas irmãs. Sabendo que não lhes obedecia, recorreram à autoridade 
das minhas tias Santa (Maria Quitéria) e Lica (Maria Augusta), irmãs da 
minha mãe. Elas riram e nada me disseram, eu então continuei na festa 
como um penetra de honra. No dia seguinte a fisionomia de mamãe 
indicava que ela sabia de tudo. Estremeci. Involuntariamente me apalpei, 
como a proteger as partes onde eu sabia que a chinela grossa bateria sem 
piedade [...]. (JARDIM, 1976, p.14-15). 

 

Essa cultura de controle atinge a infância de todas as classes sociais, 

inclusive o corpo de grandes escritores brasileiros. Veiculou-se como pensamento 

de desvalorização da criança, concebendo-a como ser insignificante sem direito a 

participar e opinar durante seu processo educativo. 

Esse processo está fundamentado no fato de que as crianças eram 

reconhecidas como improdutivas economicamente, dentro do sistema capitalista 

vigente. Logo, dependentes, e assim sendo, deviam obediência total ao adulto. Por 

essa via, passível de punições severas caso contrariassem ou fugissem às regras 

estabelecidas. 

Scarlett Marton (2004) retrata seu momento criança como “coisa”: ao 

dizer: “porque nessa época, de fato, eu ocupava muito pouco lugar no mundo; na 

casa ocupava o lugar de um eletrodoméstico, de uma enceradeira, de um 

liquidificador [...]. Essa era a minha insignificância”. Essa passagem aproxima 

nossas reflexões da cultura de desvalorização da criança, que a concebe como ser 

insignificante, sem direito, valorizando apenas a disciplina, à obediência das 

crianças em detrimento de sua criatividade e da iniciativa. Tudo isso nos remete ao 

espaço familiar como um território que pode ser problematizado como de relações 

sociais violentas. 

Dessa maneira, podemos dizer que a educação corretiva (ou 

disciplinamento corporal) é fruto de uma construção cultural, enfatizada na relação 

de poder entre pais e filhos. Os primeiros mantêm um controle sobre os filhos, e, 
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muitas vezes, para sustentá-lo têm que usar métodos de punições corporais contra 

eles. Esses se configuram como atos de violência física e psicológica, pois fugiram 

de um posicionamento ético diante da situação educativa com os filhos. 

Todavia, observamos que ocorre na sociedade, como já discutido 

anteriormente, o culto à dor como forma de punição. Isto nos remete a pensar que a 

criança tem uma “natureza” negativa e necessita de controle (do bater), já discutida 

por Àries (1978) e Del Priore (1991).  

Para nos posicionarmos contrários a essa forma de educação, em 

colaboração com os autores já citados, nossos argumentos apontam para as 

implicações nefastas dessa prática para o desenvolvimento das crianças. 

Vale salientar, por outro lado, que essas práticas são corriqueiras e ainda 

legitimadas pela sociedade brasileira como sendo necessárias. Segundo Caldeira, 

os brasileiros naturalizam a aplicação da dor como corretivo e que essas 

intervenções não são, necessariamente, dolorosas ou violentas. “Na verdade, 

algumas são vistas como aspectos desejáveis e atraentes da cultura brasileira.” 

(CALDEIRA, 2001, p. 369-370). 

Essa autora corrobora a visão dos autores citados no parágrafo anterior e 

baseada em depoimentos de moradores de bairros diferentes da cidade de São 

Paulo, colhidos entre 1989 e 1991, sobre criminalidade. Considera-se, pois, que os 

discursos em relação à criminalidade, às instituições democráticas e os direitos civis, 

conformam a compreensão de que as práticas de punição física e de 

disciplinamento são corriqueiras e consideradas pedagógicas, ou seja, um exemplo 

contundente do que acontece às pessoas que não se comportam como a sociedade 

determina. 

A percepção do fenômeno da violência, para Vecina e Cais (2002), 

apoiando-se na ideia de Rifiotis (1998), colabora para a compreensão de que não 

podemos reduzi-lo ao crime e à violência institucional, pois está carregado de 

significados. Para elas é o fenômeno social e humano que tem vinculação direta 

com uma conduta de abuso de poder que, às vezes, é invisível ou encoberto. No 

entanto, sempre envolvem situações de força e tensão, assimetria e desigualdade 

social, que são danosas para a constituição do indivíduo e da formação social, 

portanto, ao desenvolvimento da criança como ser social, percepção de criança já 

desenvolvida por autores como Vygotsky (1989). 
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Sendo assim, a punição corporal pode ser vista como uma forma de 

relação entre os indivíduos e como um dos instrumentos necessários à 

sociabilidade. Segundo Caldeira, existe certa naturalidade no modo como as 

pessoas lidam com a punição física em geral, e isto legitima o bater nos filhos por 

razões disciplinares como algo corriqueiro: “há uma prática geral: de que as pessoas 

sentem que bater em crianças pode ser aconselhável em algumas circunstâncias.” 

(2001, p. 370).  

A perspectiva desenvolvida por esses autores nos conduz a reconhecer 

que os fenômenos sociais são multicausais e que apesar das múltiplas variáveis 

inerentes ao fenômeno aqui estudado, acreditamos que é uma variável fundamental: 

compreender a reprodução da violência como um habitus. (BOURDIEU, 1996). 

Em outras palavras, poder-se-ia dizer, assim, que o sujeito se encontra 

em um sistema socialmente constituído de disposições estruturadas e estruturantes, 

adquiridas através de uma aprendizagem implícita e explícita que gera práticas 

individuais e esquemas básicos de percepção, pensamento e ação que o levam a 

agir sem considerar as consequências de seus atos, e sem refletir sobre as causas 

antes de praticá-las.  

Esse sistema seria legitimado pela sociedade, baseado nos instrumentos 

de punição corporal, com os quais se utiliza a dor como a forma mais aceita e 

legitimada de disciplinamento. Contudo, essas punições podem chegar a exageros, 

considerando como tais aqueles que causam danos ao desenvolvimento físico, 

emocional, psicológico e social de crianças. 

Salientamos que não é o caso de negarmos que nós seres humanos 

precisamos de limites para que possamos nos desenvolver e aprender a viver em 

sociedade. Concordamos com Freud (1996b), quando diz que os indivíduos são 

regidos por impulsos, e dessa forma, agem para saciar suas vontades. Para o autor, 

seria necessário que eles aprendessem a adiar a satisfação dos seus desejos ou a 

sua total frustração, para que os sujeitos se constituíssem pautados em princípios 

que visassem a convivência social.  

O ser humano necessita de limites, conforme defende Mattos (2002), 

apoiada nas ideias de Klein, que diz ser o limite relevante para o desenvolvimento 

das crianças. Ao nascer, os impulsos e desejos da criança são acompanhados pela 

fantasia de um objeto que as satisfaça. No início, essa fantasia se confunde com a 
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realidade externa, e que o limite, a não satisfação imediata dos desejos, vai provocar 

reações desagradáveis na criança. 

Entretanto, ao longo da vida, a realidade e a fantasia irão influenciá-la 

mutuamente e é necessário que as experiências boas sobreponham-se às más. 

Paralelamente a este processo, a criança, utilizando-se da fantasia, exerce uma 

função mental, que possibilita que ela teste a realidade, e é desta maneira que ela 

conhece seus limites e suas capacidades de afetar a realidade e de socializar-se. 

Entendemos que a criança tem fases de desenvolvimento nas quais ela 

vai construindo sua autonomia e sua percepção de mundo. Até os seis anos de 

idade, ela não tem noção de valores nem de limites, e testa-os como forma de 

aprendizagem, cabendo aos pais mostrar os valores e as regras ao ser em 

formação, que a todo momento busca testá-los e transgredi-los. Isso não significa, 

aqui, negar a necessidade de uma educação que vise estabelecer limites nos filhos, 

pois se o limite for culturalmente significativo para a criança, possibilita que ela 

aprenda a viver com o outro, a ver o outro e não apenas a si próprio, como 

entendido por Zagury (2001).  

Assim, o limite é necessário para que a criança consiga estabelecer uma 

fronteira entre a fantasia e a realidade, entre querer e poder. Ainda seguindo essa 

autora, ela acredita que, ao colocar limite é preciso que seja de forma a fazer a 

criança refletir sobre seu comportamento e os sentimentos dos outros. Entretanto, 

essa relação só será estabelecida se a criança também tiver o direito de pensar, 

desejar, sentir e se expressar. Para Zagury (2001) ao dar limites os pais iniciam um 

processo de compreensão e apreensão para com o outro, pois para ela é necessário 

possibilitar as crianças compreenderem que não podem fazer tudo o que desejam.  

Ao nascer, a criança não sabe o que é “certo” e “errado”, visto que esse 

ser humano não construiu ainda uma ética. Mas, será no contato, nas relações com 

o outro, que ela irá adquiri-la, principalmente com os pais, pois cabe notadamente a 

esses a tarefa de passar para as novas gerações esse construto social e humano, a 

fim de que essa criança adquira condições de viver em sociedade. 

Essa compreensão nos induz a questionar: Como será, no futuro, a 

criança que foi educada através de valores aéticos, pautados no uso da disciplina 

violenta, como construto de obediência e controle de comportamentos reprovados 

socialmente? Quais as implicações da educação punitiva para o desenvolvimento da 

criança? 
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Vários teóricos nos informam que é possível compreendermos que a 

colocação de limites leva a criança a ver o outro não apenas como portador de sua 

satisfação, mas de desejos e necessidades próprios. Assim, podemos dizer que 

estes são necessários para o desenvolvimento da criança, pois possibilita o 

estabelecimento da fronteira entre fantasia e realidade, e entre querer e poder, como 

já enfatizamos. 

Porém, esses não precisam ser impostos através da força física, mas, 

sim, pelo diálogo, pelo uso do “não,” como retratado por Zagury (2001) porque não 

basta apenas dizer “não, não pode”; para a compreensão das crianças é 

imprescindível que essas frases venham com explicações, esclarecimentos, para 

que a criança possa entender que tem hora e lugar adequados para cada coisa. 

Ainda segundo essa autora, atitudes como bater nos filhos são atitudes que 

prejudicam o relacionamento entre pais e filhos. Ela mostra que os pais confundem o 

ato de colocar limites com postura autoritária.  

A imposição de limites tem a ver com cultura de disciplinamento, pois 

propicia o poder que o adulto exerce sobre a criança e o adolescente, 

transformando-os em “objetos” destituídos de direitos, vontades, necessidades; 

tornando-os depositários dos desejos e expectativas dos adultos, como já teorizado 

por Kaufman (1997), Straus (1991) e Weber (2004) e literalizado por Marton (2004). 

Percebemos, assim, que a sociedade brasileira condena apenas os atos 

extremos, que deixam marcas profundas, como é o caso de espancamentos; o 

mesmo não acontece com a palmada, que não é nem considerada uma violência.  

Embora a sociedade considere a palmada uma prática inofensiva, autores 

como Zagury (2001) defendem a ideia de que a palmada deixa de surtir o efeito 

desejado e acaba exigindo mais força ao bater. Ela advoga ainda que essas ações 

não permitem que a criança realmente aprenda, mas apenas deixe de fazer certas 

coisas por medo de apanhar, o que já implica em consequências negativas para o 

processo de desenvolvimento infantil. 

Ao analisarmos a temática da violência intrafamiliar, entendemos que, 

socialmente os pais são responsáveis por dar carinho e cuidado para sua prole, 

todavia, também são responsáveis por educá-los e puni-los. Desse modo, podemos 

fazer um comparativo entre a relação em que pais possibilitam o desenvolvimento 

da vida e aquela em que tal relação proporciona a destruição da vida dos filhos. Isto 

se compreendermos que a vida se dá pela prática do cuidar, de proteger os filhos, e 



57 
 

  

que ela é destruída no momento em que os pais têm que punir seus filhos, e que em 

algumas ocasiões exacerbam-na, causando danos físicos e psicológicos às 

crianças. (DALKA e VECINA, 2002; WEBER, 2004; STRAUS, 2000).  

Para Rosa (2004, p. 17) é assim que “a família cumpre sua função de 

agente da reprodução ideológica que legitima o poder social, principalmente por ser 

o locus da estrutura da vida psíquica”. Então, a família desempenha na sociedade 

um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, pois, segundo Freud 

(1996a), a estrutura da mente humana se constrói na infância, através do processo 

de formação da personalidade. 

Nesse sentido, é por meio do estabelecimento de vínculos afetivos e 

emocionais que acontece dentro da estrutura familiar a formação da personalidade 

ou formação social da mente, conforme afirmava Vigotsky (1989). Esse processo 

ocorre através de uma complexa teia de vínculos e de emoções, de ódio e de amor, 

na dinâmica da vida familiar, escolar e social, e pode ser expresso de várias formas 

como representação das relações socioafetivas vivenciadas, inclusive por meio dos 

desenhos dos infantes. 

Pelos caminhos que vimos delineando, podemos pensar que essas 

relações são formas de expressão dos sujeitos, tendo em vista que nossas ações 

são frutos delas, conforme Freud (1996a): da tensão entre nossas pulsões (regida 

pelo prazer) e o princípio da cultura (moral), que é regida pela ideia do bem e de 

valores de conduta. 

É relevante informar, atentando para os objetivos desta pesquisa, que 

Freud, ao se interessar pelos delitos, considerava que estes podiam esclarecer algo 

da moral, da consciência humana e da cultura. Ele observou ainda que o homem, às 

vezes, se envolve em situações que causam desprazer e que nem sempre se 

encaminha para o que é da ordem do bem, como no caso da violência praticada 

contra as crianças.  

Dessa forma, fica claro que essas relações violentas são dinâmicas e as 

crianças convivem cotidianamente com elas, pois são aceitas pela sociedade, bem 

como praticadas e legitimadas pelos próprios pais, seres responsáveis pela 

socialização e cuidado das crianças. 

Por outro lado, podemos dizer que no momento em que os pais punem 

seus filhos, buscam alcançar o desejo tanto de protegê-los do mal da rua, das más 

companhias, entre outros, quanto buscam um ideal de obediência por parte dos 
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filhos. Sendo assim, o mal está exposto além dos muros do lar, como, por exemplo, 

na rua, que é vista como o lugar que pode propiciar a violência externa, 

considerando-se que a violência nas ruas traz a insegurança, principalmente 

advinda do abuso sexual e do tráfico de drogas.  

 

2.3 AS IMPLICAÇÕES DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS 

 

Alguns autores chamam a atenção para o fato de que a prática da 

violência pode ultrapassar o limite de dor, e acabar machucando ou deixando 

marcas no corpo. Straus (1994), Longo, Azevedo e Guerra (2002) alegam que o 

bater levemente, ou dar uma surra são maneiras que seguem um mesmo princípio e 

não é possível delimitar onde termina um e começa o outro. 

Corroboramos esse pensamento quando analisamos dados sobre o 

número alarmante de casos em que crianças e adolescentes são retirados de seus 

lares. Em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada 

(IPEA), em 2003, os dados apontam que 84,8%, de 19.373 dos abrigamentos, que 

correspondem à suspensão do pátrio poder (no qual os pais ou responsáveis 

perdem o direito sobre a tutela da criança ou adolescente) e esses são levados para 

abrigos, públicos ou estruturados por Organizações não Governamentais ONGs, 

ocorrem devido à violência doméstica ou intrafamiliar praticada por seus 

responsáveis. 

Diante da nova realidade trazida pela concepção de que a criança precisa 

de cuidados, carinho e atenção, e que é um ser em desenvolvimento, é preciso 

reconhecer que a sociedade brasileira ainda alimenta duas visões sobre como 

cuidar de crianças: há os que defendem que a punição só deve ser encarada como 

violência quando apresenta dano para o indivíduo; e os que incluem todos os atos 

que causem dor física, e não apenas dano, como violência. 

Essa dualidade de posicionamentos abre um leque de situações que 

traduzem, de certo modo, a percepção do senso comum enraizado na sociedade 

sobre a temática em discussão. 

Dentro dos lares essas relações de educar, de disciplinar e de violência 

coexistem também por linhas bastante tênues. Percebemos, assim, que a maior 

parte das pessoas não se preocupa com a força empregada na punição até que esta 
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se transforme em violência. Isto é, quando a força é usada além dos limites 

prescritos e mal definidos. 

A teoria do aprendizado social desenvolvida por Langley e Levy (1980) 

previu que se um método particular de resolver conflitos é visto como bem sucedido, 

este método provavelmente passará a fazer parte do repertório de comportamentos 

do indivíduo. Portanto, se a força física é vista como eficiente na resolução de 

conflitos, mesmo que esta eficiência seja temporária, é possível que a força física 

seja usada para resolver os problemas seguintes. 

Assim, sendo a família um produto social, influenciado e transformado 

devido às mudanças provenientes da política, da economia e da sociedade, assume 

a responsabilidade de fornecer as necessidades humanas, tornando-se, de acordo 

com Rosa (2004), uma das mais importantes instituições de controle da vida dos 

indivíduos. Dentro dessa perspectiva teórica, ela mantém uma estreita relação 

dialética com a sociedade, por favorecer a união dos aspectos culturais 

(comportamentos, normas, valores e regras) e naturais (meios materiais) da vida 

humana.  

Existe um consenso sobre a violência na literatura da área, qual seja, o de 

que a violência afeta o desenvolvimento moral de crianças e jovens, pois afeta as 

crenças, os valores e as expectativas em relação ao comportamento dos outros. 

Cardia (2003) afirma que essa tem mais impacto quando ocorre com os próprios 

indivíduos ou com pessoas próximas a eles, além de que seus efeitos são mais 

intensos quando são crianças ou jovens, agravando-se quando a violência ocorre. 

Há consenso também quando se compreende que a violência pode 

causar consequências psicossociais. Assim, embora as consequências físicas sejam 

mais visíveis e imediatas, são os aspectos psicossociais que podem ser mais 

danosos tanto para a criança quanto para a sociedade da qual ela é parte. Daí a 

necessidade emergencial de ações no sentido de superação dos danos causados à 

criança, dentre os quais aqueles que trazem consequências para o seu desempenho 

na escola, atentando aqui para o aprendizado social. (GUERRA, AZEVEDO, 1995). 

São vários os problemas danosos que a violência pode provocar nas 

crianças. Esses vão de danos à memória, fobias, restrições afetivas e cognitivas, 

podendo também interferir na aquisição de valores éticos básicos, principalmente a 

não valorização da vida humana. 
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De acordo com a nova visão de criança construída a partir daquelas já 

referidas e desenvolvidas por estudos médicos, psicológicos, pedagógicos e por 

cientistas sociais, as crianças são seres em fase de desenvolvimento e, para que 

isso seja possível, adequadamente, são necessários estímulos positivos, equilíbrio, 

boa relação familiar, vínculo afetivo e diálogo, entre outros fatores que interferem no 

ser humano em formação. (ROSAS, CIONEK, 2006).  

Diante disso, podemos dizer que quando o ambiente familiar não 

proporciona essas condições, o desenvolvimento da criança pode ficar 

comprometido, afetando, inclusive, sua aprendizagem escolar e social. 

Assim, ainda seguindo o pensamento dos autores citados, elencamos 

algumas consequências da educação corretiva baseadas em práticas de violência, 

tais como:  

a) diminuição da autoestima, fazendo com que a criança tenha pouco 

autocontrole, promovendo expectativas negativas sobre si mesmas;  

b) interferência no processo de aprendizagem e no desenvolvimento 

cognitivo, sensorial e emocional;  

c) desestímulo ao uso da argumentação, que faz com que as crianças se 

sintam solitárias e tristes;  

d) diminuição da confiança na sociedade, por criar barreiras na 

comunicação entre pai e filhos, podendo causar dificuldade de integração social. 

(DESLANDES, 1994; ARAÚJO, 2002; WEBER, 2004). 

Maldonado e Williams (2005) fizeram em seus estudos uma revisão 

bibliográfica das pesquisas realizadas sobre os efeitos da violência doméstica sobre 

o desenvolvimento de crianças e adolescentes. De acordo com essas pesquisas, o 

fato de presenciar violência doméstica poderia causar dificuldades de 

comportamento sociáveis das crianças e adolescentes, que foram ilustradas no 

estudo comparativo como pertencentes a famílias violentas e não violentas, e 

estresse maternal, indicando que há uma significativa prevalência de problemas 

comportamentais e reduzida competência social em crianças expostas à violência 

familiar. (WOLFE, JAFFE, WILSON & ZAK, 1985 apud MALDONADO E WILLIAMS, 

2005).  

Esses resultados ainda corroboram e dão embasamento à posição de 

Cummings (1998), que discute as diretrizes conceituais e teóricas sobre crianças 

expostas ao conflito conjugal e à violência. Essa autora ressalta a posição de 
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Bandura (1973) de que as crianças podem aprender modelos cognitivos e 

comportamentais a partir de modelos ou cópias de eventos diários, incluindo-se aí 

suas observações do comportamento dos pais. 

Ainda para Cummings (1998), a família é responsável pela aquisição de 

modelos agressivos pelas crianças. (BANDURA, 1973; JAFFE, WOLFE, & WILSON, 

1990; GOMIDE, 2003 apud MALDONADO e WILLIAMS, 2005). Assim, os pais que 

utilizam a punição estão mostrando a seus filhos que a violência é uma forma 

apropriada de resolução de conflitos e de relacionamento entre os indivíduos, 

inclusive, uma maneira de educar. 

Ainda de acordo com Maldonado e Williams (2005), essa constatação 

está em sintonia com as conclusões de Graham-Bermann (1998), que em seu 

trabalho sobre o impacto da violência contra a mulher no desenvolvimento social da 

criança, assinala que os modelos de comportamento aprendidos na primeira infância 

em interações com os outros são automaticamente usados em novas situações. 

Assim, as autoras defendem que seria por meio dessa aprendizagem que 

a criança adicionaria táticas de agressão, podendo aprender a manipular, persuadir 

e coagir, e tenderia a mostrar, desde o início, comportamentos antissociais. Podem, 

ainda, exibi-los em interações sociais com outros, fora do ambiente familiar, como na 

escola, por exemplo. O comportamento agressivo, segundo os estudos acima 

citados, está inserido entre os problemas apresentados pelas crianças frente à 

violência, seja esta doméstica ou intrafamiliar. 

Maldonado e Williams (2005), baseadas em outros estudos sobre a 

temática, afirmam que os resultados mostram a possível relação entre violência 

doméstica e comportamento agressivo. Entre tais estudos, encontra-se o de 

Meneghel, Giugliani e Falceto (1998), que se dedicaram à relação entre violência 

doméstica e agressividade na adolescência, em um estudo comparativo entre alunos 

considerados agressivos e não agressivos de duas escolas (pública e privada), da 

cidade de Porto Alegre. 

Os resultados indicaram que em ambas as escolas existiam famílias com 

episódios graves e frequentes de punição em proporção semelhante. Além disso, 

constatou-se que os adolescentes considerados agressivos na escola eram mais 

punidos do que os adolescentes não agressivos. Assim, como ressaltam os autores, 

“ficou explícita a figura do adolescente agressivo e maltratado, violento e 
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machucado”, como resultante de relações agressivas. (MENEGHEL, COLS apud 

MALDONADO, WILLIAMS, 2005, p. 04).  

Seguindo esses estudos, é possível afirmar que as crianças podem 

apresentar várias consequências em decorrência do sofrimento de violência física, 

não apenas a agressividade. Maldonado e Williams (2005), apoiadas nas pesquisas 

de Manion e Wilson (1995), apresentaram evidências de que os maus-tratos em 

crianças estão associados a comportamentos infratores em adolescentes. Os 

resultados desse trabalho distinguem que experiências de maus-tratos na infância 

podem influenciar de forma mais efetiva o engajamento desses adolescentes em 

comportamentos de risco. Estes são suscetíveis de apresentar maior internalização 

e externalização de comportamentos-problema, tais como ansiedade, depressão, 

agressão e delinquência.  

Esses estudos sobre comportamento antissocial em crianças e jovens 

salientam também que modelos de educação coercitivos traçam histórias que 

marcaram jovens infratores e adultos antissociais. (PATTERSON, REID & DISHION, 

1992; REID, PATTERSON & SNYDER, 2002). Webster-Stratton (1997) ainda 

observa que há alta continuidade desses modelos em crianças com 

comportamentos desafiadores e transtornos de conduta, que evidenciaram a 

externalização destes nos primeiros anos pré-escolares. (MALDONADO, WILLIAMS, 

2005). 

Compreendemos, pois, que as crianças são mais suscetíveis a situações 

violentas em seu meio, quer seja ele social, familiar ou escolar. Abramovay (2002) 

admite que a criança e o adolescente possam cometer atos de violência, sendo 

estes de natureza interpessoal, danos ao patrimônio público e/ou contra o meio 

ambiente, mas também que há exacerbada violência da sociedade, da escola e da 

família contra eles.  

A violência contra a criança, embora seja repelida socialmente devido à 

divulgação por parte de alguns órgãos como Conselhos Tutelares, Organizações 

Não Governamentais (ONGs), Grupos de Direitos Humanos que discutem os danos 

causados ao desenvolvimento socioafetivo desses seres em formação, continua 

atualmente sendo considerada como fato cotidiano. 

Em uma pesquisa bibliográfica realizada por Assis e Constantino (2003), 

podemos verificar que os trabalhos que tratam das consequências da violência 

familiar para o desenvolvimento das crianças e adolescentes trazem contribuições 
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substanciais da área da saúde para a compreensão da temática. Salientamos que 

as pesquisas elencadas são estudos de casos, com abordagens direcionadas por 

análises quantitativas e qualitativas, buscando mostrar as possíveis influências da 

violência para o desenvolvimento desses sujeitos. 

Assim, esses autores apontaram em seus estudos que crianças que 

foram vítimas de violência física doméstica se mostraram com dificuldades no 

brincar, onde se percebeu pouca elaboração e integração, bem como um baixo 

desempenho e dificuldades de socialização. (MAGALHÃES, 1995; MELLO, 1999). 

Outras pesquisas assinalaram um maior percentual entre crianças e 

adolescentes que utilizaram agressões físicas para resolução de conflitos, 

(MENEGUEL, 1996), como também baixa autoestima e tendência à depressão, 

tendo como características sentimentos de medo, raiva, culpa, tristeza e falta de 

interesse pelas pessoas e pelas coisas. (OSHIRO, 1994; AVANCI apud ASSIS, 

CONSTANTINO, 2003).  

Cyrulnik (2004) ratifica a explicação desses resultados ao afirmar que os 

indivíduos, ao vivenciarem maus tratos, criam mecanismos de defesa para agressão. 

Entretanto, o autor chama atenção para o fato de que quando o meio em que a 

agressão ocorre é estruturado por um discurso ou por uma instituição, a agressão se 

perpetua. Exemplificando, seria o que se observou em uma pesquisa realizada por 

Assis e Constantino (2000) com adolescentes infratoras na cidade do Rio de 

Janeiro: na maioria das famílias estudadas, as relações entre pais e filhos eram 

marcadas por distanciamento e conflitos diretos, e diálogo quase inexistente. Em 

outras palavras, uma relação pautada no amor e no ódio.  

Ainda seguindo esse pensamento, Fernandes (2000) e Silveira (2003) 

argumentam que as manifestações de agressividade de crianças em idade escolar 

são influências de suas vivências sociais e familiares. E que essas relações 

contribuem de forma acentuada para a reprodução de comportamentos agressivos, 

o que tem colaborado com o crescimento da delinquência e da violência, quer seja 

na sociedade, quer seja no interior da escola, ou mesmo na família. 

Marques (1997) e Levisky (1997) admitem que a fragilidade dos laços 

familiares pode influenciar o risco de abuso e/ou negligência, resultando em 

situações de violência doméstica. Em alguns casos, esses são provenientes do uso 

excessivo de força física pelos adultos. A pesquisa ressalta que essas atitudes são 

consideradas educativas por parte de alguns pais. Para os autores essa prática não 
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possibilita a mudança de comportamento da criança, pelo contrário, podem 

aumentar a agressividade delas, configurando, assim, violência física sofrida e 

aprendida. 

Saliente-se que o sofrimento causado por violência física pode ser 

comumente associado à passividade e sujeição, podendo também provocar reação, 

levando a pessoa a abandonar a posição passiva de objeto do outro. Entretanto, de 

acordo com Cyrulnik (2004), os indivíduos que viveram contextos de violência são 

marcados pelos maus tratos sofridos, mais isso não significa que eles não possam 

superar estes difíceis acontecimentos em suas vidas. Para isto, é necessário uma 

reelaboração da representação do sofrimento. 

Acreditamos que, para explicar o fenômeno da violência intrafamiliar 

contra crianças, é necessário perceber que são vários fatores que pressupõem esse 

fenômeno, envolvendo desde questões psicológicas, socioeconômicas e culturais, 

como também fatores que se implicam numa dinâmica constante nas relações 

existentes entre os membros de uma família.  

Como afirma Agudelo (1990, p. 04), a violência “representa um risco para 

a efetivação do processo vital humano, pois ameaça a vida, desfigura a saúde, 

causa enfermidade e provoca a morte como uma realidade ou possibilidade 

próxima". Assim, deve ser vista como um problema legal e de justiça, mas também 

social e escolar. Daí advém, a curiosidade acerca de como a violência intrafamiliar é 

percebida no espaço escolar. 
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VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR: INTERPRETAÇÕES DOS 
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Eu apenas queria que você soubesse 
Que aquela alegria ainda está comigo 

E que a minha ternura não ficou na estrada 
Não ficou no tempo presa na poeira [...] 

Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta 
Que hoje eu me gosto muito mais 

Porque me entendo muito mais também 

E que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora 
É se respeitar na sua força e fé 

E olhar bem fundo até o dedão do pé [...] 
 

Gonzaguinha
14

 

 

este capítulo, refletimos sobre a concepção de violência 

intrafamiliar no cenário escolar, com o propósito de 

apreender a apropriação desse fenômeno pelos gestores e 

equipes pedagógicas, como saberes vivenciais, bem como pelos professores, 

observando como ele se apresenta na instituição. 

Temos como suporte empírico os questionários respondidos por 4 

gestores e 4 coordenadoras pedagógicas das escolas, além das cartas 

contendo relatos de experiências de 9 professores, anotações de observações 

feitas durante as visitas nas escolas e registros de nossas conversas informais 

com os sujeitos de cada escola. 

As discussões são fundamentadas nos estudos de Caldeira (2000); 

Ferreira (2002); Silva (2008); Guerra (1998); Deslandes (1994); Vieira (2001); 

Araújo (2002); Morin (2000); e Cyrulnik (2004).  

As reflexões acerca de violência intrafamiliar com base na visão de 

professores, gestores e coordenadores pedagógicos de escolas da rede 

municipal da cidade de Natal, carregam, em si, as experiências docentes 

delineadas pela violência vivida por seus alunos em contexto familiar. Ela 

chega à escola, muitas vezes, encoberta pela tristeza, o silêncio, o não dito, a 

insegurança, o medo ou a indisciplina. Assim, estes se tornam intérpretes e 

expõem sua visão do fenômeno como narrativas do cotidiano escolar, lugar 

onde as trocas subjetivas e objetivas se dão entre eles, algumas vezes, 

induzidas pelo corpo das crianças marcado por manchas roxas, queimaduras, 

cortes expostos, choros, brigas, silêncios, dentre outros. 

                                                             
14

 Letra da música “Eu apenas queria que você soubesse”, composição de Gonzaguinha, 1981.  

N 
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Desse modo, esperamos compreender os saberes das vivências 

docentes acerca da violência intrafamiliar que chega à escola com as crianças, 

como a pedir: “[...] me olhe bem fundo até o dedão do pé [...] me observem 

porque não quero que minha alegria e minha ternura fiquem na estrada”, assim 

como o poeta Gonzaguinha nos ensina na canção em epígrafe. 

 

3.1 EDUCAÇÃO E VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR NO ENTRECRUZAMENTO 

DA ESCOLA COM AS CRIANÇAS 

 

Brino e Williams (2003) entendem a escola como lugar privilegiado 

para se detectar e se intervir em casos de abuso contra crianças, pois, na 

maioria das vezes, o principal agressor encontra-se na família, devendo a 

escola ter como objetivo a garantia da qualidade de vida de seus alunos, e de 

igual modo promover sua cidadania, incluindo-se nessa a luta por direitos 

constituídos. 

A partir das contribuições de autores e pesquisadores sobre esse 

fenômeno e suas consequências para o desenvolvimento das crianças, foi que 

começamos a acreditar que no ambiente escolar poderíamos apreender os 

saberes construídos acerca desse fenômeno pelos protagonistas escolares. 

Assim, nos dedicamos a percebê-lo nas escolas da rede municipal 

da cidade de Natal, que atendem ao ensino fundamental I, pois é nesse nível 

da educação que encontramos crianças entre 6 e 11 anos de idade. Discentes 

nessa faixa etária são as maiores vítimas da violência intrafamiliar. 

Como já visto anteriormente, no início do século XXI tem havido um 

grande debate em torno da punição corporal. De um lado, há os que defendem 

e acreditam na eficiência dessas práticas, e do outro, os que divulgam seus 

efeitos prejudiciais, postulando que podem causar traumas nos indivíduos, 

principalmente, nas crianças, que, redizemos, são seres humanos em processo 

de formação social. 

Mesmo com todo o debate promovido sobre as relações violentas no 

contexto familiar, estas ainda permanecem na invisibilidade, pois o privado 

possibilita que seu cotidiano permaneça invisível. Como diz Certeau: “O 

cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. [...] Talvez 



72 
 

 

não seja inútil sublinhar a importância do domínio desta história irracional, ou 

desta ‘não história’”. (CERTEAU, 1990, p. 31). 

Entretanto, através da mídia essas relações podem vir a se tornar 

públicas, pois ela possibilita que a violência passe a ter existência, no momento 

em que essas práticas são veiculadas como tal. Sua imagem acaba produzindo 

discursos, fertilizando o debate. Assim, o cenário público vai formando opiniões 

sobre os atos de violência. 

Sabemos que os crimes em família acontecem cotidianamente, em 

forma de coações, ameaças, agressões e até assassinatos. Como realce 

desse fenômeno, trazemos algumas ilustrações noticiadas sobre essa questão. 

Uma notícia divulgada pelo Digital Notícias em 25 de julho de 2011 

diz: “Mãe extremamente transtornada comete espancamento cruel contra o seu 

próprio filho de 10 anos de idade, é advertida e a criança recebe curativos e 

apoio do Conselho Tutelar”15.  

Outra, veiculada no jornal Bahia Notícias16, em 01 de abril de 2011, 

divulga: 

Uma criança de um ano foi torturada e queimada por uma mulher em 
Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde 
desta quinta-feira (31). Ângela Neves dos Santos, de 27 anos, mãe 
do bebê, foi presa acusada de ser a responsável pelas lesões 
corporais. A criança foi encaminhada na manhã desta sexta (1º) para 
o Instituto Médico Legal (IML), para fazer exames que devem 
comprovar as agressões. 

 

Podemos dizer, então, que essa invisibilidade passa a ter existência 

quando veiculada pela mídia ou, como no estudo que ora apresentamos, nos 

relatos de experiência dos educadores. 

Desse modo, sejam quais forem as formas de violência infligidas, 

elas têm na família um campo fértil de manifestação, porém, por ser no âmbito 

da vida privada, ela se mantém protegida do olhar externo, muitas vezes, 

invisíveis até na escola. 

Em razão disso, defendemos que a escola pode desempenhar um 

papel importante no sentido de perceber quando essas relações acontecem. 

Além do mais, postulamos que esse espaço socializador pode possibilitar aos 

                                                             
15

  Disponível: http://www.digitalnoticias.com.br/dn/modules/smartsection/item.php?itemid=640). 
16

 Disponível em: http://www.bahianoticias.com.br/noticias/noticia/2011/04/01/90553, camacari-
mae-espanca-bebe-de-1-ano-e-e-presa.html. 
 

http://www.digitalnoticias.com.br/dn/modules/smartsection/item.php?itemid=640
http://www.bahianoticias.com.br/noticias/noticia/2011/04/01/90553,camacari-mae-espanca-bebe-de-1-ano-e-e-presa.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticias/noticia/2011/04/01/90553,camacari-mae-espanca-bebe-de-1-ano-e-e-presa.html
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alunos que sofrem em seu cotidiano a violência intrafamiliar, que encontrem 

nas instituições de ensino um lugar propício para ressignificar seu sofrimento, 

como afirma Cyrulnik (2004). 

Edgar Morin (2000) percebe a comunidade escolar como uma 

entidade complexa, que engloba uma variedade de disposições, estratos 

socioeconômicos, emocionais e culturais. Desse modo, ele considera ser este 

o espaço perfeito para se dar início a uma transformação dos paradigmas que 

assolam a vida em sociedade e que impedem a harmonia social. Propõe, 

assim, se pensar o ambiente escolar, pois considera que este lugar deva ter 

um profundo significado para os alunos. 

O caminho indicado por Morin é o de romper com a fragmentação do 

conhecimento em campos restritos, no interior dos quais se privilegiam 

determinadas teorias, e, também, eliminar a estrutura hierárquica vigente entre 

as disciplinas. Reformar esta tradição requer um esforço complexo, uma vez 

que esta mentalidade foi desenvolvida ao longo de inúmeras décadas. 

Nesse empenho para mudar a tradição educacional, o autor 

estabelece igualmente os sete saberes, indispensáveis na edificação do futuro 

da educação. O primeiro é sobre as cegueiras do conhecimento – o erro e a 

ilusão: deve-se valorizar o erro enquanto instrumento de aprendizagem, pois 

não se conhece algo sem primeiro cair nos equívocos ou nas ilusões. 

Dentre estes sete, enfatizaremos a dimensão antropo-ética, pois 

acreditamos que esta implica não apenas em questões culturais, mas também 

sociais. Morin (2000) afirma que cabe ao ser humano desenvolver, ao mesmo 

tempo, a ética e a autonomia pessoal (as nossas responsabilidades pessoais), 

além de desenvolver a participação social (as responsabilidades sociais), ou 

seja, a nossa participação no gênero humano, pois compartilhamos um destino 

comum. 

Assim, Morin argumenta que a antropo-ética tem um lado social que 

não tem sentido se não for na democracia, porque a democracia permite uma 

relação indivíduo-sociedade, e nela, o cidadão deve se sentir solidário e 

responsável.  

Assim, acreditamos que a violência intrafamiliar vai de encontro a 

esse pensamento, visto que em nosso contexto social vivenciamos crianças 
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sendo violentadas. É necessário, portanto, que a escola apreenda suas 

implicações e consequências para estes indivíduos em formação. 

A violência, entendida como fenômeno histórico e cultural, de acordo 

com Caldeira (2001) implica em atos que ferem diretamente os direitos 

humanos, tais como: o direito à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade. Nessa perspectiva, a garantia desses direitos deve estar acima de 

qualquer cultura e a escola, enquanto espaço institucionalizado de educação, 

pode construir saberes sobre a violência, bem como possibilitar a construção 

de espaços que garantam o desenvolvimento digno de seus alunos, praticando 

a antropo-ética, conforme sugere Morin (2000). 

Assim, podemos dizer que a escola, em interdependência com a 

família, aparece como um dos principais agentes socializadores da criança, 

evocando e desenvolvendo estados físicos, psíquicos e morais para a vivência 

em sociedade. Sendo, portanto, um desses agentes no espaço público, cabe a 

ela responsabilidade da educação formal. 

A valorização e o sentimento atribuídos à infância nem sempre 

existiram da forma como é concebida e difundida no início do século XXI. 

Cambi (1999, p. 387) salienta que “no curso do século XIX foram ora as 

ciências humanas ora as instituições educativas burguesas que puseram cada 

vez mais no centro da pedagogia a criança, assumida na sua especificidade 

psicológica e na sua função social”. 

Nesse sentido, pode-se observar que a criança ocupa um espaço 

social e deve ser valorizada de acordo com os padrões de seu contexto familiar 

e com a sua própria inserção nesse contexto. Ela – a criança – é, portanto, 

enraizada num todo social que a envolve e que nela imprime padrões de 

autoridade, linguagem e costumes. (ROSAS, CIONEX, 2006; MATTOS, 2006).  

Diante dessa realidade, a educação comporta a ideia de Enguita 

(1989) de que a formação dos indivíduos deve ser integral, visando o 

desenvolvimento de suas capacidades físicas, morais e espirituais. Assim, é 

pela ação educativa que o meio social exerce influência sobre os indivíduos, 

que podem se tornar capazes de estabelecer uma relação ativa e 

transformadora. Essa influência é manifestada por meio de conhecimentos, 

experiências, valores, crenças, modos de agir, técnicas e costumes 

acumulados, transmitidos e recriados de uma geração à outra.  
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Assim, “a construção do ser social, feita em boa parte pela 

educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios - 

sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento - que baliza a conduta do 

indivíduo num grupo.” (DURKHEIM, 2010, p. 73-78). Durkheim argumenta que 

o homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela, pois ele 

acreditava que a sociedade se beneficiaria por esse processo educativo. 

Assim, quanto mais eficiente for o processo, melhor será o desenvolvimento da 

comunidade em que a escola esteja inserida. 

Esse pensamento também é fruto de um novo olhar ligado às 

concepções de John Dewey17 e defendido por Teixeira (1992), que acredita 

que a educação é o único meio efetivo para a construção de uma sociedade 

democrática, que respeite as características individuais de cada pessoa, 

inserindo-a em seu grupo social com respeito à sua unicidade, mas como parte 

integrante e participativa de um todo. Isto é, a ideia de que educar significa 

atender às necessidades da criança como um ser complexo e multifacetado 

com função social singular.   

A sociedade como obra coletiva é também uma sociedade a 

conhecer, mas que está pronta no sentido em que tem o seu lugar de 

conhecimento definido: a escola. Isso porque partimos da perspectiva de que 

as crianças exigem cuidados específicos, pois elas dependem de um adulto 

para sobreviver. Entretanto, não podem ser consideradas seres inferiores, sem 

vontades ou anseios, ou, ainda, serem alvo de satisfação dos desejos dos 

adultos. Elas são seres em condições peculiares de desenvolvimento. 

(CYRULNIK, 2007). 

A afirmativa anterior nos conduz a entender a educação como um 

fenômeno social e universal, que consiste em uma atividade humana 

necessária à existência e funcionamento de toda a sociedade. Nesse sentido, 

Cambi (1999) chama a atenção para o papel fundamental da família e da 

escola, pois são as instituições centrais na formação dos indivíduos e na 

própria reprodução da sociedade. Desse modo, com papel mais incisivo sobre 

as crianças, a família e a escola, ao longo do tempo, ampliaram a função de 

                                                             
17

 DEWEY, J. Liberdade e cultura. Rio de Janeiro: Folha Carioca, 1953. 
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cuidar, de desenvolver o indivíduo, bem como da formação pessoal e social 

destas. 

Ao tratarmos das necessidades das crianças, vemos que a escola se 

torna um elemento importante no mundo destes sujeitos, pois ela assegura a 

reprodução cultural e desenvolve formas de sociabilidade e de participação 

através da adesão aos diversos grupos e classes dos quais participam. Outra 

dimensão importante dessa instituição é que quando o meio familiar oferece 

apenas condições desfavoráveis nos aspectos econômicos e socioculturais, a 

escola surge como espaço alternativo de interação com o outro e de 

construção de aprendizagens sistemáticas. 

Dessa forma, independentemente dos conteúdos ministrados, da 

postura metodológica dos educadores, a escola é per si um espaço em 

potencial ao debate de ideias, confronto de valores e visões de mundo que 

interferem no processo de formação educacional das crianças. Por esse 

delineamento, é um espaço de construção de saberes e de sociabilidade que 

podem se transformar em conhecimentos. 

Para que a criança chegue à escola sem empecilhos para suas 

experiências educacionais, Lopes (2008) pondera que essa criança seja bem 

alimentada e sadia, vivendo em ambiente saudável, no qual lhe fosse 

possibilitado internalizar um conjunto de representações, valores e atitudes que 

a permitisse estar à vontade para o aprendizado escolar e social. 

Quando a família não fornece condições favoráveis às crianças, tais 

como recursos econômicos, disponibilidade de tempo, valores, consumos 

culturais, capacidade de dar afeto e estabilidade, o que muitas vezes não 

ocorre devido às condições sociais e econômicas daquela, a escola e seus 

profissionais podem aparecer como o caminho, pois formam um universo 

capaz de propiciar o desenvolvimento dos alunos; de igual modo, de criar 

condições para que ocorram aprendizagens significativas e interações entre 

alunos, professores, gestores e demais membros da equipe técnica.  

O ambiente propiciado pela escola deveria, assim, favorecer os 

processos mediadores entre as crianças e a sociedade, produzindo um amplo 

universo simbólico, estimulando configurações de sentidos e significados, 

possibilitando, nessa perspectiva, a constituição da subjetividade e a 

construção das identidades. 
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Todavia, se esses protagonistas escolares não estiverem 

capacitados para compreenderem esse universo social, com suas dinâmicas, e 

dentre elas a violência que invade as escolas e suas consequências, como 

identificá-las? Como agir diante de crianças que são violadas física e 

psiquicamente? Será que as escolas conseguem apreender a realidade dos 

seus alunos? 

Nesse contexto, o Estado brasileiro, buscando atingir esse novo 

universo, lançou em 2008 políticas públicas voltadas para a capacitação 

continuada de gestores, professores e conselheiros tutelares de suas 

instituições públicas. O Projeto Escola que Protege (Eqp) é fruto dessa política. 

Este é voltado para a promoção e a defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes, além do enfrentamento e prevenção das violências no contexto 

escolar, e tem como objetivo prevenir e romper o ciclo da violência contra 

crianças e adolescentes no Brasil. 

A principal estratégia da ação é o financiamento de projetos de 

formação continuada de profissionais da educação da rede pública de 

educação básica, além da produção de materiais didáticos e paradidáticos nos 

temas do projeto. Portanto, pretende-se capacitar os profissionais para uma 

atuação qualificada em situações de violência identificadas ou vivenciadas no 

ambiente escolar18. 

Com essa perspectiva, a escola se apresenta como mediadora de 

conflitos e pode legitimamente denunciar e notificar situações de violência 

contra crianças aos órgãos públicos competentes para tal. Sendo assim, 

reconhecida legalmente como espaço singular para a construção da cidadania, 

poderá contribuir no combate à teia de violência que, em sua maioria, como 

observamos, começa dentro de casa, local que reconhecidamente deveria 

abrigar, proteger e socializar a criança. Assim sendo, a escola pode ajudar, 

através de relações mediadas por professores capacitados para lidar com essa 

problemática, promovendo diálogos esclarecedores com a família acerca de 

seu papel na socialização dos filhos. 

A escola, enquanto espaço público por excelência, de construção de 

cidadania, torna-se, como diz Santos (1999, p. 126), “o espaço da cidadania 

                                                             
18

 Informações disponíveis em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12361&Itemid=560. 
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[...] constituído pelas relações sociais da esfera pública entre cidadãos e o 

Estado”. Daí acreditarmos ser possível que tal espaço pode proporcionar um 

convívio capaz de garantir o respeito aos Direitos Humanos, através da 

educação para todos, no sentido de evitar as manifestações da violência, 

ressignificando essas relações na vida das crianças e das famílias. 

 

3.2 BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS PESQUISADAS 

 

Entendemos, aqui, a escola como instituição responsável por zelar 

pela segurança física e emocional dos alunos, conforme enfatiza o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990). Partindo deste pressuposto, visamos situar 

contextualmente as escolas que serviram como campo empírico para nossas 

reflexões sobre a temática em discussão, qual seja, a violência intrafamiliar e 

suas implicações na escola, observando os saberes docentes que nelas estão 

sendo construídos sobre o tema em questão. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 

data de referência de 1º de julho de 2012, o estado Rio Grande do Norte tem 

uma população de 3.228.198 habitantes, tendo a RMN uma população 

estimada de 1.432.917 habitantes. Analisando esses números, observamos 

que mais da metade da população do Estado concentra-se na região 

metropolitana de Natal (RMN). Tal fato sugere que nessa região tem-se a 

incidência de problemas das mais diversas ordens – econômicos, de saúde, de 

moradia etc. – de modo que tal fator precisa ser considerado quando da análise 

do Estado do Rio Grande do Norte e da Região Metropolitana de Natal, bem 

como da resolução das situações advindas da relação demográfica 

populacional nesse contexto. 

Ainda de acordo com o referido órgão estatístico, em 2012 a cidade 

de Natal estimava uma população de 817.590 habitantes, sendo o 20º 

município mais populoso do País. A economia da cidade concentra-se no setor 

terciário, com seus diversos segmentos de comércio, prestação de serviços em 

várias áreas, educação e saúde. Em seguida, temos o setor secundário com 

indústrias de grande porte, e no setor primário, a cidade tem pouca tradição, 

uma vez que a população vive integralmente na zona urbana. 
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A pesquisa foi desenvolvida em cinco escolas da rede municipal de 

ensino, sendo duas na Zona Norte, duas na Zona Sul e uma na Zona Leste da 

cidade de Natal. Saliente-se que estas entidades receberam nomes fictícios.  

  

 
 
Mapa: Natal Distrito Urbano. 
Fonte: http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-106.html. 

 

População n.º de 
habitantes 

Renda per carpita 
salários mínimos Bairros Bairros das escolas 

da pesquisas 

162.688 11, 62 

Parque das Dunas, 
Neópolis, Nova 
Descoberta, Lagoa 
Nova, Capim Macio, 
Candelária, Ponta 
Negra e Pitimbu. 

Ponta Negra: Renda 
per capita de 11 
salários mínimos; 
população 40.000 
habitantes. 

Neópolis: Renda per 
capita de 8 salários 
mínimos; população 
32.000 habitantes. 

QUADRO 1 – Caracterização Zona Sul da cidade de Natal por população, renda per 
capita ano de 2008.  
Fonte: Disponível em: http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-106.html. Acesso em: 20 
jul. 2011. 

 

A Zona Sul é caracterizada por uma população de 162.688 de 

habitantes, com renda média de 11 salários mínimos por mês. É nesta região 

http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-106.html
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onde estão os principais hotéis, shoppings e restaurantes da cidade. A escola 

Jacarandá localiza-se no bairro de Ponta Negra e a Jatobá em Neópolis, com 

40.000 e 32.000 habitantes, respectivamente, e a renda per capita variando 

entre 8 a 11 salários mínimos. As instituições escolares pesquisadas atendem 

crianças, principalmente, da Vila de Ponta Negra19, localizada no bairro de 

mesmo nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 CAVALCANTE, Gilene Moura.  Utopias Espaciais do Desenvolvimento Geográfico 
Desigual: Um Olhar sobre a Vila de Ponta Negra – Natal/RN. Disponível em: 
<http://connepi.ifal.edu.br/ocs/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/viewFile/695/420>. 
Acesso em 20 jul. 2011. 

http://connepi.ifal.edu.br/ocs/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/viewFile/695/420
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Zona Sul: Parque 
das Dunas, 

Neópolis, Nova 
Descoberta, Lagoa 

Nova, Capim 
Macio, Candelária, 

Ponta Negra e 
Pitimbu. 

Escola Municipal Jatobá 

NOTA 
DO IDEB: 

4,8 

FUNDAÇÃO 

Escola foi fundada em 1979, localizada no 
bairro Pirangi, leciona ensino infantil e 1º ano 
ao 5º ano nos dois turnos matutino e 
vespertino. 

TURMAS/ 
ALUNOS 

Possui 8 turmas do 1º ao 5º, distribuídos: 1 do 
1º ano, 2 do 2º, 1 do 3º, 2 do 4º, e 2 do 5º, 
nos turnos matutino e vespertino, com total de 
276 alunos. São oriundos da Vila de Ponta 
Negra. 

ESTRUTURA 

A estrutura da escola conta com: 7 salas de 
aula; 1 cozinha; 1 sala de informática (c/ 10 
computadores); 1 direção e secretaria; 1 sala 
multiuso (biblioteca e de vídeo (TV, DVD, 
som); 1 sala pedagógica; 1 sala dos 
professores; 8 banheiros para alunos; 1 
quadra coberta. 

PROJETOS 

Projeto Escola Ativa, que promove ações 
educacionais na prevenção da saúde bucal; 
visa atender pais e alunos com atividades 
sócio-esportivas e culturais. 

PROFESSORES 

13 professores 2 possuem mestrado, 5 
especialização e 6 graduação dos quais: 1 de 
inglês; 2 de educação física; 1 de religião; 2 
de artes; 7 lecionam do 1º ao 5º. 

Escola Municipal Jacarandá 

NOTA 
DO IDEB: 

2,8 

FUNDAÇÃO 

Escola foi fundada em 1995, localizada no 
bairro Ponta Negra, Vila de Ponta Negra, 
ensina do 1º ao 4º no turno matutino e 5º ao 
9º no turno vespertino. 

TURMAS/ 
ALUNOS 

Possui 10 turmas do 1º ao 5º, distribuídos: 2 
do 1º ano, 2 do 2º, 3 do 3º, 3 do 4º, no turno 
matutino e 2 do 5º, no turno vespertino, com 
total de 308 alunos. Vivem nas proximidades 
da escola. 

ESTRUTURA 

10 salas de aula; 1 cozinha; 1 sala de 
informática (c/ 10 computadores); 1 direção e 
secretaria; 1 sala multiuso (biblioteca e de 
vídeo (TV, DVD, som); 1 sala dos 
professores; 2 banheiros para alunos e 1 
banheiro para funcionários; 1 quadra coberta. 

PROJETOS 
Projeto: Mais Educação (letramento, reforço 
matemática, horta, esporte e pintura). 

PROFESSORES 

São 18 professores dos quais: 1 de inglês; 2 
de educação física; 1 de religião; 2 de artes; 
12 lecionam do 1º ao 5º. Em relação aos 
professores 20 possuem especialização e 6 
graduação. 

QUADRO 2 – Caracterização das escolas da Zona Sul pesquisadas na cidade de Natal 
entre 2010 e 2013.  
Fonte: Pesquisa Violência intrafamiliar e suas consequências para aprendizagem das crianças, 
financiada pelo CNPq, realizada no período de 2009 a 2013. 
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População 
nº de 

habitantes 

Renda per 
capita / 
salários 
mínimos 

Bairros Bairros das escolas pesquisas 

302.333 2, 94 

Lagoa Azul, Pajuçara, 
Redinha, Nossa Sra. 
da Apresentação, 
Potengi, Igapó e 
Salinas. 

Potengi: Renda per capita de 2,5 
salários mínimos; população 33.000 
habitantes. 

Nossa Sra. Apresentação: Renda per 
capita de 2 salários mínimos; 
população 45.000 habitantes. 

QUADRO 3 - Caracterização da Zona Norte cidade de Natal por população, renda per 
capita ano de 2008.  

Fonte: Disponível em: <http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-106.html>. Acesso em: 

20 jul. 2011. 

 

A Zona Norte é uma das quatro zonas administrativas de Natal e a 

maior de todas, tanto em extensão territorial, quanto em população, contando 

com 302.333 habitantes. A renda média é de 2,9 salários mínimos mensais. 

Essa Zona possui dois traçados urbanos bem definidos: os conjuntos 

habitacionais regulamentados, que possuem infraestrutura básica, enquanto 

que aqueles não regulamentados sofrem com a desordenação urbana. 

As duas escolas pesquisadas nessa Zona situam-se no bairro 

Potengi, nos conjuntos habitacionais Santa Catarina e Soledade I, com uma 

população de 33.000 habitantes, e renda per capita equivalente ao da Zona. No 

entanto, as crianças da escola Ipê Amarelo (cerca de 80%) são oriundas do 

Bairro Nossa Senhora da Apresentação, um bairro que tem uma população 

estimada em 45.000 habitantes e uma renda per capita de 2,5 salários 

mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-106.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_do_Natal
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Zona Norte 

divide-se: Lagoa 

Azul, Pajuçara, 

Redinha, Nossa 

Senhora da 

Apresentação, 

Potengi, Igapó e 

Salinas. 

Escola Municipal Ipê Roxo 

NOTA DO 
IDEB: 
4,3 

FUNDAÇÃO 

Escola foi fundada em 1978, localizada no bairro 
Potengi, Conjunto Soledade I. A escola ensina do 1º ao 
5º no turno matutino e 6º ao 9º no turno vespertino. 

TURMAS/ 
ALUNOS 

Possui 10 turmas do 1º ao 5º, assim distribuídos: 1 do 
1º ano, 2 do 2º ano, 2 do 3º ano, 3 do 4º ano e 2 do 5º 
ano, com total de 267 alunos, no turno matutino. Os 
alunos moram nas proximidades da escola.  

ESTRUTURA 

A estrutura da escola conta com 10 salas de aula; 1 
cozinha; 1 sala de informática (com 13 computadores); 
1 direção e secretaria; 1 sala multiuso (biblioteca, sala 
de professores e de vídeo (TV, DVD, som); 2 banheiros 
para alunos e 1 banheiro para funcionários; 1 quadra 
coberta. 

PROJETOS 

Existem na escola dois projetos: Mais Educação 
(letramento, reforço matemática, horta, esporte e 
pintura) e Escola Aberta (funciona aos sábados e 
domingos com esporte, pintura, culinária, informática e 
dança para a comunidade em geral).  

PROFESSORES 

São 18 professores: 5 possuem especialização e 13 
graduação, dos quais 1 de inglês; 2 de educação física; 
2 de religião; 2 de artes; 10 lecionam do 1º ao 5º, e 2 
auxiliares para alunos especiais.  

Escola Municipal Ipê Amarelo 

NOTA DO 
IDEB: 
3,4 

FUNDAÇÃO 
2ª Escola foi fundada em 1995, localizada no bairro 
Potengi, Conjunto Santa Catarina. Ensina do 1º ao 5º, 
nos turnos matutino e vespertino. 

TURMAS/ 
ALUNOS 

Possui 7 turmas do 1º ano ao 5º ano, assim 
distribuídos: 1 do 1º ano, 1 do 2º, 1 do 3º, 2 do 4º, e 2 
do 5º, nos turnos matutino e vespertino, com total de 
400 alunos. São oriundos de Nossa Senhora da 
Apresentação. 

ESTRUTURA 

A estrutura da escola conta com 7 salas de aula; 1 
cozinha; 1 sala de informática (com 10 computadores); 
1 direção e secretaria; 1 sala multiuso (biblioteca e de 
vídeo (TV, DVD, som); 1 sala pedagógica; 1 sala dos 
professores; 8 banheiros para alunos; 1 quadra coberta. 

PROJETOS 

Projeto Mais Educação, que promove ações 
educacionais como reforço em matemática e 
letramento, bem como construção de hortas, esporte e 
cultura. 

PROFESSORES 

São 13 professores: 2 possuem mestrado, 5 
especialistas e 6 graduados, dos quais: 1 de inglês; 2 
de educação física; 1 de religião; 2 de artes; 7 lecionam 
do 1º ano ao 5º ano. 

QUADRO 4 - Caracterização das escolas da Zona Norte pesquisadas na cidade de Natal 
entre 2010 e 2013.  
Fonte: Pesquisa Violência intrafamiliar e suas consequências para aprendizagem das crianças, 
financiada pelo CNPq e realizada em 2009 a 2013.  
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População nº 
de habitantes 

Renda per 
capita 

salários 
mínimos 

Bairros 
Bairros das escolas 

pesquisas 

118.913 10 

Alecrim, Areia Preta, Cidade 
Alta, Lagoa Seca, Barro 
Vermelho, Mãe Luiza, Praia 
do Meio, Petrópolis, Ribeira, 
Rocas, Santos Reis, Tirol. 

Praia do Meio: Renda per 
capita de 4,5 salários 
mínimos; população 5.000 
habitantes. 

QUADRO 5 - Caracterização da Zona Leste da cidade de Natal por população, renda per 
capita ano de 2008.  

Fonte: Disponível em: <http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-106.html>. Acesso em: 

20 jul. 2011. 

 

A Zona Leste tem sua população estimada em 118.913 habitantes, 

cuja renda média mensal é a segunda mais alta da cidade, compreendendo 

cerca de 10 salários mínimos. A escola pesquisada encontra-se no Bairro de 

Praia do Meio, população de 5.000 habitantes, e renda per capita de 4,5 

salários mínimos.  

 

Escola Municipal Pau Brasil 

Zona Leste: Alecrim, 
Barro Vermelho, Lagoa 

Seca, Cidade Alta, 
Petrópolis, Ribeira, 

Rocas,Praia do Meio, 
Areia Preta, Mãe Luiza e 

Santos Reis. 
 

NOTA 
DO 

IDEB: 
4,8 

FUNDAÇÃO 

Escola foi fundada em 1970, localizada no 
bairro Praia do Meio, ensina do 1º ano ao 
3º ano no turno matutino; ensino infantil, e 
4º ano ao 5º ano no turno vespertino. 

TURMAS/ 
ALUNOS 

Possui 5 turmas do 1º ao 5º ano, assim 
distribuídos: 1 do 1º ano, 1 do 2º, 1 do 3º, 
1 do 4º e 1 do 5º, com total de 165 
alunos, no turno matutino. Os alunos 
vivem nas proximidades da escola. 

ESTRUTURA 

A estrutura da escola conta com 3 salas 
de aula; 1 cozinha; 1 direção e secretaria 
(2 computadores); 1 sala multiuso 
(biblioteca, sala de professores e de vídeo 
(TV, DVD, som); 2 banheiros para alunos, 
1 para portadores de necessidade 
especiais e 1 banheiro para funcionários. 

PROJETOS 
Projetos que promovem esporte (judô) e 
dança para funcionários e alunos. 

PROFESSORES 

São 8 professores: 4 com especialização 
e 4 graduação, dos quais: 1 de educação 
física ; 2 de artes; 5 lecionam do 1º ano 
ao 5º ano, e 1 professora que auxilia os 
outros professores em Libras para alunos 
com surdez.  

QUADRO 6 - Caracterização da escola da zona leste pesquisadas na cidade de Natal 
entre 2010 e 2013.  
Fonte: Pesquisa Violência intrafamiliar e suas consequências para aprendizagem das crianças, 
financiada pelo CNPq, realizada em 2009 a 2013.  

 

A partir desses dados, podemos apontar as rendas de acordo com o 

gráfico a seguir: 

http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-106.html
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RENDA PER CAPITA POR ZONA NA CIDADE DE NATAL 

 
GRÁFICO:01 Renda per capita por zona pesquisada em Natal.  
Fonte: Disponível em: <http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-106.html.> Acesso 
em: 20 jul. 2011. 

 

Ao analisarmos a renda per capita das regiões, notamos que a Zona 

Sul é a que tem maior renda. Entretanto, as escolas pesquisadas Jatobá e 

Jacarandá são constituídas pela população que tem renda entre 1 a 2 salários 

mínimos, localizada, principalmente, na Vila de Ponta Negra, no bairro de 

mesmo nome. 

Na Região Leste, que é a segunda com maior renda, a escola 

encontra-se no bairro Praia do Meio; a última região é a Zona Norte, com a 

menor renda e a maior população das três regiões pesquisadas. Todas as 

escolas atendem crianças cujas famílias têm renda entre 1 a 2 salários 

mínimos.  

As 5 escolas investigadas atendem crianças de 06 a 13 anos de 

idade do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I. Todas são caracterizadas 

conforme os quadros 3, 5 e 7. 

As escolas pesquisadas possuem salas de aula com boa estrutura, 

levando em conta seu tamanho em relação ao número de alunos, iluminação e 

ventilação. No geral, o estado de conservação das carteiras e demais móveis e 

a limpeza do chão e das paredes mostram-se higienizadas.  

 

http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-106.html
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SITUAÇÃO EM RELAÇÃO A EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE 
NATAL EM 2013 

EQUIPAMENTOS 
ZONA SUL ZONA NORTE ZONA LESTE 

Jatobá Jacarandá Ipê Roxo Ipê Amarelo Pau-Brasil 

Nº SALAS 7 10 7 12 3 

BIBLIOTECA SIM SIM SIM SIM NÃO 

SALA DE INORMÁTICA SIM SIM SIM SIM NÃO 

QUADRA SIM NÃO SIM SIM NÃO 

COZINHA SIM SIM SIM SIM SIM 

SECRETARIA SIM SIM SIM SIM SIM 

DIREÇÃO SIM SIM SIM SIM SIM 

MULTIUSO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 
QUADRO 7 - Situação em relação a equipamentos das escolas municipais da cidade de 
Natal em 2013.  
Fonte: Pesquisa Violência intrafamiliar e suas consequências para aprendizagem das crianças, 
financiada pelo CNPq e realizada de 2009 a 2013.  

 

Os dados mostram que 2 escolas - Jatobá e Ipê Roxo - possuem 

bibliotecas em condições de uso, ventiladas, iluminadas e com mesas e 

cadeiras disponíveis. Entretanto, nas outras instituições Jacarandá e Ipê 

Amarelo, a biblioteca funciona em uma sala multiuso como sala de vídeo. 

Vale salientar que nessas escolas, as condições para o 

funcionamento da biblioteca em relação ao espaço são mínimas, em função 

das disposições das mesas e das cadeiras, de iluminação e de ventilação. 

Além disto, em uma delas o espaço é dividido com a sala dos professores. Na 

escola Pau-Brasil os livros ficam amontoados em uma sala, com aparelho de 

TV e vídeo, sem espaço para se trabalhar dentro da sala. 

Com relação às salas de informática, 4 escolas são equipadas com 

computadores, entretanto, uma delas encontra-se fechada, inativa, enquanto a 

escola Pau-Brasil não possui esse tipo de sala por falta de espaço. 

No que se refere à existência de quadras para a prática de esportes, 

3 dispõem de quadras cobertas; na escola Ipê Amarelo, a quadra encontra-se 

destruída, e na escola Pau-Brasil, não há por falta de espaço físico. 

Acreditamos que para uma escola contribuir para o desenvolvimento 

humano e integral dos seus alunos e da comunidade, é necessário que esse 

espaço se torne acolhedor e que permita às crianças o sentimento de 

pertencimento, ou seja, um lugar de trocas e de encontros de sociabilidades. 

Assim, em nossas observações notamos que as instituições, de 

modo geral, estão bem conservadas, com exceção da Ipê Amarelo, que se 
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encontra em condições bastante precárias. Para se ter uma ideia, o pátio onde 

as crianças brincam durante o intervalo, alaga em períodos chuvosos, 

impedindo o lazer e adiantando o horário de saída da escola. A cozinha, que 

está em processo de interdição, possui infiltrações. Nos banheiros dos alunos 

há lavabos sem torneira e vasos sanitários quebrados.  

No tocante à estrutura física, as escolas estão separadas do seu 

entorno por muros, portões e grades, e somente em uma delas não foi 

observada a presença de porteiro. Acreditamos que esse modelo de estrutura 

tem relação com a realidade do início do século XXI, em que a visibilidade da 

violência traz consigo o sentimento de insegurança para a vida cotidiana. Como 

essa realidade exige novas formas de lidar com a questão da violência, 

investe-se, assim, em segurança privada, instalação de aparelhos eletrônicos 

de segurança, aumento dos muros etc. 

Entretanto, Abramovay (2009), em pesquisa realizada sobre o 

universo escolar e a relação com a violência, destaca que os professores, os 

gestores e os alunos argumentaram em suas falas que esses mecanismos de 

controle – no caso das escolas, configurados pelo uso de uniformes, 

carteirinhas, muros altos e grades – não impedem que a escola seja invadida 

pela violência. Apesar da existência do projeto nacional “Escola que protege,” 

nenhuma das escolas pesquisadas mencionou ter participado de alguma ação 

desenvolvida por esse projeto.  

As escolas aqui pesquisadas atuam em projetos como “Mais 

Educação”, “Escola Aberta”, “Escola Ativa”, e a escola Pau-Brasil tem dois 

projetos executados pela própria entidade, com atividades de dança para os 

funcionários e esporte para os alunos.  

O projeto Mais Educação20 funciona na escola Ipê Amarelo. Tal 

iniciativa é fruto do Programa Mais Educação, criado pela Portaria 

Interministerial nº 17/2007, coordenada pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), em parceria com a 

Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) e com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação. Visa fomentar atividades para melhorar o ambiente 

escolar, tendo como base estudos desenvolvidos pelo Fundo das Nações 

                                                             
20

 Informações disponíveis em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article>. 
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Unidas para a Infância (UNICEF), utilizando os resultados da Prova Brasil21 de 

2005. O objetivo é aumentar a oferta educativa nas escolas públicas por meio 

de atividades optativas que foram agrupadas em macro-campos, como 

acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos 

humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, 

educomunicação, educação científica e educação econômica. 

O Projeto Escola Aberta22 é executado na escola Ipê Roxo, e é parte 

do Programa Escola Aberta, do Ministério da Educação. Busca trazer 

educação, cultura, esporte e trabalho para a juventude e se propõe a promover 

a ressignificação da escola como espaço alternativo para o desenvolvimento de 

atividades de formação, cultura, esporte e lazer para os alunos da educação 

básica das escolas públicas e suas comunidades durante os finais de semana. 

Assim, aos sábados a Escola Ipê Roxo, que fica na Zona Norte de Natal, 

atende cerca de 600 pessoas, entre alunos, suas famílias e moradores da 

região, que participam de oficinas na escola. Esse programa do Governo 

Federal teve início em janeiro de 2007. 

Quanto ao Projeto Escola Ativa23, é executado na escola Jatobá. O 

eventos contam com a parceria da Universidade Potiguar (UnP), por meio dos 

cursos de Educação Física, Enfermagem e Odontologia. Os estagiários do 

curso de Educação Física coordenam atividades esportivas, recreativas e de 

lazer, como também avaliações das dimensões morfológicas e funcionais dos 

alunos e docentes. A proposta é atender pais e alunos com atividades sócio-

esportivas e culturais, além de ações voltadas para educação e promoção da 

saúde, possibilitando a melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar. 

Durante nossas observações, vimos que as escolas com notas do 

IDEB entre 4,3 e 4,8 possuem uma articulação maior com projetos de âmbito 

nacional, em parceria com universidades atuantes na instituição, junto com o 

trabalho desenvolvido pela equipe pedagógica, que organiza encontros 

semanais com os professores para o planejamento das aulas. 

                                                             
21

  A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das crianças 
matriculadas no segundo ano de escolarização das escolas públicas brasileiras. Essa 
avaliação acontece em duas etapas, uma no início e a outra ao término do ano letivo. 
Disponível em: <http://provinhabrasil.inep.gov.br/>. 
22

 Informações disponíveis em: 
<http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/proposta_pedagogica.pdf> 
23

 Informações disponíveis em: <http://emprofessorarnaldomonteiro.blogspot.com/>. 

http://provinhabrasil.inep.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/proposta_pedagogica.pdf
http://emprofessorarnaldomonteiro.blogspot.com/
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No entanto, nas escolas que possuem notas entre 2,8 e 3,4, 

encontramos os seguintes problemas: menor articulação entre equipe 

pedagógica e professores, além de estrutura física com problemas, 

prejudicando o funcionamento da entidade de ensino. Nessas escolas, os 

projetos não são bem executados, pois falta, principalmente, pessoal 

qualificado para desenvolver as atividades. 

 

3.3 VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR E A ATUAÇÃO DOS GESTORES E EQUIPE 

PEDAGÓGICA 

 

Não é tarefa fácil para nenhum profissional ter que enfrentar uma 

situação de violência intrafamiliar contra crianças, seja ele da área da saúde, 

da assistência social ou da educação. Essa situação traz consigo dúvidas, 

medos e anseios, pois abrange crenças e valores legitimados e arraigados na 

cultura. Mesmo assim, é imprescindível que esta problemática seja desvelada 

para podermos compreender como a mesma vem sendo tratada pelos 

responsáveis pela gestão e as equipes pedagógicas das escolas pesquisadas. 

A direção e equipe pedagógica que atuaram como participantes das 

pesquisas nas 5 escolas pesquisadas são apresentados por função na escola, 

no Quadro 8: 

 

CARACTERIZAÇÃO 
DOS 

PROFISSIONAIS 

ZONA SUL ZONA NORTE ZONA LESTE 

Jatobá 

IDEB 4.8 

Jacarandá 

IDEB 2.8 

Ipê Amarelo 

IDEB 3.4 

Ipê Roxo 

IDEB 4.3 

Pau-Brasil 

IDEB 4.8 

DIRETORA - - 

 

- 1 

VICE DIRETORA 1 

 

1 

 

1 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 1 1 1 1 - 

QUADRO 8 - Número de participantes das escolas pesquisadas na cidade de Natal. 
Fonte: Pesquisa Violência intrafamiliar e suas consequências para a aprendizagem das 
crianças, financiada pelo CNPq e realizada de 2009 a 2013. 

 

Os gestores possuem graduação em pedagogia e especialização na 

área de educação; entre as coordenadoras pedagógicas, apenas uma possui 

mestrado em educação e cursa doutorado em educação, enquanto os demais 

têm somente especialização em diversas áreas. 
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Vale ressaltar que apenas na escola Pau-Brasil os dois gestores 

responderam ao questionário. Embora tenham ocorrido várias visitas, não 

tivemos a oportunidade de encontrar os dois gestores juntos, devido à forma 

como a escola organiza a escala de trabalho de cada gestor, permitindo que 

em todos os horários de funcionamento permaneça apenas um dos gestores. 

Na escola Jacarandá apenas a coordenadora respondeu, tendo em 

vista que a gestora estava de licença por motivo de saúde; na escola Ipê 

Amarelo, responderam a gestora e a coordenadora; na escola Ipê Roxo, 

apenas uma das coordenadoras. Todos relataram suas interpretações sobre a 

violência intrafamiliar, conforme quadro 9, demonstrado a seguir:  

 

IDENTIFICAÇÃO 
O que você entende por violência doméstica ou intrafamiliar? 

RESPOSTAS 

JATOBÁ - IDEB 

4.8 

COQUEIRO 
É a violência entre familiares, geralmente que 

convivem, não só física, mas psicologicamente. 

GOIABEIRA 

Consiste em todo ato agressivo praticado por pais 

de forma abusiva, visando causar dor, sofrimento 

nas crianças. 

JACARANDÁ - 

IDEB 2.8 
MANGUEIRA 

A violência doméstica consiste na agressão por 

parte de membro contra outro(s) da própria 

família. 

IPÊ AMARELO - 

IDEB 3.4 

JUSSARA 
Abuso verbal; maus-tratos físicos; abandono; 

omissão e negligência parental. 

VIDEIRA 

É a violência física, psíquica, o abandono, o 

excesso de proteção; situações que não 

estabelecem o convívio social equilibrado. 

IPÊ ROXO - IDEB 

4.8 
MARACUJAZEIRO 

Entendemos que é a violência existente dentro de 

casa e está manifesta de diversas formas. Desde 

expressões pejorativas, falta de respeito, como 

também agressões físicas e verbais. 

PAU-BRASIL - 

IDEB 4.8 

BURITIZEIRO 

Todo e qualquer tipo de agressão. São 

demonstrações em atitudes quer fisicamente, 

verbalmente ou psicológica, que ferem quem 

habita no mesmo teto ou família. 

AÇAIZEIRO 

São comportamentos e/ou atitudes que ferem, 

machucam, agridem o outro de forma verbal ou 

física. 

QUADRO 9 - Percepção sobre a violência doméstica ou intrafamiliar.  
Fonte: Pesquisa Violência intrafamiliar e suas consequências para aprendizagem das crianças, 
financiada pelo CNPq e realizada entre novembro de 2009 a 2013. 

 

Em síntese, o entendimento dos participantes sobre o fenômeno é 

fundamentado em crenças compartilhadas socialmente, e, ao mesmo tempo, 

são consensuais, conforme o que foi expresso em suas falas. 
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Corroborando os conceitos dados por autores como Guerra (1998), 

Deslandes (1994), Silva e Vieira (2001) e Araújo (2002), vemos que, quando 

estes definem o que seria a violência contra criança no ambiente familiar, 

caracterizam o ato como comportamento negativo por machucar e ferir. Assim, 

entendemos que, independentemente do nível de escolarização e formação 

desses sujeitos, o conceito de violência por eles definido está centrado em 

valores e ações relacionados à violência. Expressam, pois, relações sociais, 

enraizadas nas condições de existência social, que os homens produzem e 

reproduzem no contexto social. (ADORNO, 1988 apud GUERRA, 1998; 

BOURDIEU, 1994), constituindo uma cultura da violência. 

Assim, a percepção sobre o que é violência intrafamiliar é 

fundamentada pelo que os participantes da pesquisa entendem, em síntese, 

por toda agressão contra um ente familiar, que envolve desde agressões 

físicas, verbais, psicológicas e maus-tratos até negligência.  

Desse modo, os argumentos construídos nas respostas se 

configuram em um contexto social, no qual são ativadas forças que expressam 

relações de poder, como podemos perceber na fala de Goiabeira, que diz: 

“Consiste em todo ato agressivo praticado por pais de forma abusiva.” Esta nos 

possibilita notar o que fora dito por Guerra (1998), quando argumenta que a 

violência entre pais e filhos é expressa numa relação de poder/dever do adulto 

sobre a criança. 

Quanto a ferir os direitos humanos, nota-se essa concepção 

verbalizada por Jussara, quando fala: “[...] maus-tratos físicos; abandono; 

omissão e negligência parental”, nos remetendo à Constituição de 1988, 

quando expõe que é dever do Estado e da família garantir o desenvolvimento 

pleno dos indivíduos. 

Sendo assim, as respostas dos sujeitos colaboradores 

fundamentam-se em todo um conjunto de práticas que influenciam os nossos 

valores éticos, que visam coibir atos violentos e privilegiar o direito à vida 

digna.  

A seguir, analisaremos a compreensão dos pesquisados sobre a 

relação da violência intrafamiliar e aprendizagem das crianças. 

 

 



92 
 

 

IDENTIFICAÇÃO 
Responda sim ou não: você acredita que a violência 

intrafamiliar pode interferir na aprendizagem da criança? 

RESPOSTAS 

Jatobá - IDEB 4.8 
COQUEIRO Sim 

GOIABEIRA Sim 

Jacarandá - IDEB 2.8 MANGUEIRA 
 

Sim 

Ipê Amarelo - IDEB 3.4 
JUSSARA Sim 

VIDEIRA Sim 

Ipê Roxo - IDEB 4.3 MARACUJAZEIRO Sim 

Pau-Brasil - IDEB 4.8 
BURITIZEIRO Sim 

AÇAIZEIRO Sim 
QUADRO 10 - A violência intrafamiliar interfere na aprendizagem da criança.  
Fonte: Pesquisa Violência intrafamiliar e suas consequências para aprendizagem das crianças, 
financiada pelo CNPq, realizada de 2009 a 2013. 

 

Conforme podemos observar, na opinião dos oito participantes a 

violência intrafamiliar interfere na aprendizagem das crianças. Dessa forma, 

condiz com a teoria que defende as influências nefastas que a violência pode 

provocar. (MALDONADO; WILLIAMS, 2005). Isto é, ela não traz somente 

consequências físicas, mas também atinge o psíquico e a moral das crianças. 

Nessa perspectiva, Cyrulnik (2004, p. 126) salienta: “Os efeitos do 

trauma se manifestam por comportamentos regressivos, enurese, encoprese, 

perda de aprendizados, terrores noturnos, medo de novidades”. Assim, ele 

defende que os maus-tratos detêm o desenvolvimento das crianças e deixam 

marcas indeléveis na memória delas.   

Esse autor ainda diz que é “impossível liquidar nossos problemas 

[...]” Entretanto, “podemos dar-lhes uma outra vida, mais suportável e, às 

vezes, até bonita e com sentido.” (CYRULNIK, 2004, p. 12).  Para tanto, é 

necessário que a aprendizagem na relação escola/criança permita que esta se 

descubra, se construa, se aceite. 

Isto é, a escola deve ser para a criança que sofre com a violência, 

uma fonte de apoio às suas descobertas, confirmando-a na aceitação e na 

descoberta de si, e de um autorrespeito que possibilitará uma convivência 

segura e flexível, permitindo uma transformação permanente a cada desafio, 

de modo que ela se torne resiliente. Nessa perspectiva, é imprescindível que a 

escola esteja preparada para se sensibilizar com o sofrimento de seus alunos.  

Em relação ao papel da escola diante do reconhecimento e 

posicionamento sobre os casos de violência percebidos e tratados por gestores 
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e equipes pedagógicas, estes se posicionaram da seguinte forma, conforme 

mostram os Quadros 10 e 11:  

 

IDENTIFICAÇÃO 

Você já se deparou com alguma criança que tenha sofrido violência 
intrafamiliar? Se sim, como você percebeu que a criança havia sofrido 
violência? 

RESPOSTAS 

Jatobá - IDEB 4.8 
COQUEIRO 

Sim, as crianças choram, ou estão com marcas 
no corpo.  

GOIABEIRA 
Sim, conversei com o aluno para saber o que 
tinha acontecido. 

Jacarandá - IDEB 
2.8 

MANGUEIRA Não. 

Ipê Amarelo - 
IDEB 3.4 

JUSSARA 

Em nossa escola não temos relato de maus-
tratos físicos. No entanto, vez por outra nos 
deparamos com casos de omissão e negligência. 
A título de exemplo, no ano passado tivemos o 
caso de três irmãos que apresentaram infestação 
por piolhos, bicho-de-pé, além de alto nível de 
desnutrição e problemas dentários. 

VIDEIRA 

Sim, pelo aspecto físico, emocional, as atitudes 
tomadas com o próximo e/ou à ausência de 
contato, diariamente o profissional da educação 
se depara com a violência. 

Ipê Roxo - IDEB 
4.3 

MARACUJAZEIRO 

Através de manchas causadas pelo 
espancamento e escoriações. Estas que citei, 
são as marcas visíveis, mas também 
percebemos quando a criança demonstra 
agressividade com os colegas, ou através de 
tristeza, choro ou desinteresse pelos estudos. 

Pau-Brasil - IDEB 
4.8 

BURITIZEIRO 
Sim, encaminhado ao Conselho 
Tutelar/Promotoria da Infância e da Juventude. 

AÇAIZEIRO 
Sim, a adolescente chegou chorando e com 
marcas de agressão física no corpo. 

QUADRO 11 – Reconhecimento da violência intrafamiliar.  
Fonte: Pesquisa Violência intrafamiliar e suas consequências para aprendizagem das crianças, 
financiada pelo CNPq, realizada entre novembro de 2009 a 2013. 

 

As explicações dadas pelos gestores e equipes pedagógicas 

contribuem para a construção de sentidos sobre o contexto social a que se 

referem e são moldados por suas crenças e valores. (BAMBERG, 2002). Nessa 

direção, eles informaram que a violência contribui para o mau comportamento, 

como o exposto na fala de Goiabeira: “problemas de comportamento 

(indisciplina)”, e confirmado por Maracujazeiro: “Quando a criança demonstra 

agressividade com os colegas, ou através de tristeza, choro, ou desinteresse 

pelos estudos”. Isto é, os alunos que vivenciaram ou sofrem violência na família 

apresentam dificuldade de aprendizagem e/ou comportamento indisciplinado. 
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Os participantes reconheceram a violência através de sua forma 

mais visível, como expresso nos relatos de Coqueiro: “através de marcas das 

agressões”, e enfatizada por Goiabeira: “manchas roxas, problemas de 

comportamento (indisciplina)”. Buritizeiro também ressalta: “a adolescente 

chegou chorando e com marcas de agressão física no corpo”. 

Os entrevistados identificaram os casos de violência contra os 

alunos através de manchas roxas pelo corpo e marcas das agressões, 

confirmando os tipos de violência contra criança, discutidos por Deslandes 

(1994), Guerra (1998) e Araújo (2002), que caracterizam a violência física, 

sexual, psicológica e negligência. 

Outro ponto percebido diz respeito à situação de negligência na 

escrita de Jussara: “Em nossa escola não temos relato de maus-tratos físicos”. 

No entanto, uma vez ou outra nos deparamos com casos de omissão e 

negligência. “[...] O caso de 03 irmãos que apresentaram infestação por 

piolhos, bicho-de-pé, além de alto nível de desnutrição e problemas dentários”. 

No relato anterior, a gestora aborda a negligência como algo 

corriqueiro, vivenciado cotidianamente no seu ambiente de trabalho. Sua fala 

ratifica os dados colhidos no SOS Criança do Rio Grande do Norte no ano 

2010, no qual os casos de negligência ocupam o primeiro lugar nas denúncias 

reconhecidas pelo programa. Estes são considerados crimes, à luz do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, como disposto na Lei:  

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990). 

 

Apesar de reconhecida como crime, a falta de cuidados e higiene 

com as criança ainda é uma prática cotidiana, embora seja prejudicial não 

apenas ao desenvolvimento físico, mas também à aprendizagem das crianças.  

Em pesquisa realizada por Souza (2009), com relação à negligência, 

os pais se eximem da culpa atribuindo-a à situação precária em que vivem. Isto 

é, a negligência é justificada pela situação econômica das famílias, e não como 

a falta de cuidados básicos com a saúde dos filhos. 
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IDENTIFICAÇÃO 
O que você fez ao fazer esse reconhecimento? 

RESPOSTAS 

Jatobá - IDEB 4.8 
COQUEIRO Sim, através de marcas das agressões, choro.  

GOIABEIRA 
Sim, manchas roxas, problemas de 
comportamento (indisciplina). 

Jacarandá - IDEB 
2.8 

MANGUEIRA 
 
Não. 

Ipê Amarelo - 
IDEB 3.4 

JUSSARA Providenciamos assistência médica e remédios. 

VIDEIRA Na simples observação. 

Ipê Roxo - IDEB 
4.3 

MARACUJAZEIRO 
Ao fazer esse reconhecimento, o primeiro 
passo é comunicar à direção da escola para 
entrar em contato com a família. 

Pau-Brasil - IDEB 
4.8 

BURITIZEIRO Denúncia e conversa com os pais. 

AÇAIZEIRO Conversei com a adolescente e a sua genitora.  
QUADRO 12 – Procedimentos diante da violência intrafamiliar. 
Fonte: Pesquisa Violência intrafamiliar e suas consequências para aprendizagem das crianças, 
financiada pelo CNPq, realizada de 2009 a 2013. 

 

Ao reconhecerem a violência sofrida pelos alunos, os pesquisados 

tentaram resolver a situação dentro da própria escola. Foi dessa forma que 5 

dos participantes relataram que enviam um convite para que os pais 

compareçam à escola, o que pode ou não culminar em uma conversa com os 

responsáveis.  

Nas conversas informais, as pesquisadas informaram que na maioria 

das vezes os pais não comparecem, e chegam a tirar a criança da escola. Esse 

pensamento condiz com o percebido por Campos (2010), em sua pesquisa 

sobre o papel da escola diante da violência intrafamiliar: ao perceber o grave 

problema, a escola tenta resolver internamente, evitando a exposição da 

família e da escola. Essa autora observou ainda que, apesar de encaminharem 

as crianças para atendimentos profissionais, os pais acabam retirando os filhos 

da escola por não concordarem ou não aceitarem a situação. 

Essa realidade implica que os gestores, as equipes pedagógicas e 

os educadores necessitam apreender novas habilidades, pois são exigidas 

desses profissionais outras funções, além do cuidado acadêmico, intelectual e 

cívico dos alunos, cabendo-lhes também zelar pelo bem-estar emocional e 

psicológico destes. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Você recorreu a algum órgão ou instituição de proteção à 
criança? Qual? 

RESPOSTAS 

JATOBÁ - IDEB 4.8 
COQUEIRO Sim, Conselho Tutelar. 

GOIABEIRA Não. 

JACARANDÁ - 
IDEB 2.8 

MANGUEIRA 
 
Não. 

IPÊ AMARELO - 
IDEB 3.4 

JUSSARA Conselho Tutelar; CRAS. 

VIDEIRA 

O disque 100, onde passei 25 minutos 
tentando falar com alguém, mas sem 
resultado. [...] O Conselho Tutelar, para estar 
presente na escola, se faz necessário um 
ofício solicitando a presença do Conselheiro; 
a Promotoria [...] solicitou que lhe fosse 
mandasse um e-mail, informando os 
telefones dos Conselhos Tutelares. 

IPÊ ROXO - IDEB 
4.3 

MARACUJAZEIRO 
Não, ainda não houve necessidade de 
procurar esse tipo de serviço. 

PAU-BRASIL - 
IDEB 4.8 

BURITIZEIRO 
Sim, ao Conselho Tutelar e Promotoria da 
Infância e da Juventude. 

AÇAIZEIRO Não. 
QUADRO 13 – Encaminhamentos dos responsáveis pelas escolas. 
Fonte: Pesquisa Violência intrafamiliar e suas consequências para aprendizagem das crianças, 
financiada pelo CNPq, realizada de 2009 a 2013. 

 

Apesar dos participantes da pesquisa reconhecerem a violência 

intrafamiliar sofrida pelos alunos, apenas 4 participantes afirmaram que 

recorreram a instituições protetoras para solucionar o problema. Talvez o 

motivo seja porque nem sempre o órgão oferece um retorno, ou pela 

burocracia necessária para o comparecimento do mesmo. Isto se observa na 

escrita de Videira:  

 

O disque 100, onde passei 25 minutos tentando falar com alguém, 
mas sem resultado. [...] O Conselho Tutelar, para estar presente na 
escola, se faz necessário um ofício solicitando a presença do 
Conselheiro; a Promotoria [...] solicitou que lhe fosse mandasse um e-

mail, informando os telefones dos Conselhos Tutelares.  

 

Entretanto, dependendo da gravidade do caso, convocam o 

Conselho Tutelar e/ou a Promotoria da Infância e Juventude24.  

 

 

 

 
                                                             
24

 A promotoria de Justiça da Infância e da Juventude atua na defesa judicial e extrajudicial dos 
direitos fundamentais de crianças e adolescentes, previstos na Constituição Federal e no 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 
<www.mp.rn.gov.br/controle/.../2013_TAC%20001_2013%20FUNDAC.> Acesso em 2013. 

http://www.mp.rn.gov.br/controle/.../2013_TAC%20001_2013%20FUNDAC
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IDENTIFICAÇÃO 

Você tratou do problema com os responsáveis pela criança? 
Como? 

RESPOSTAS 

JATOBÁ - IDEB 
4.8 

COQUEIRO 
Sim, chamamos os pais para conversarmos e 
também conversamos com o aluno.  

GOIABEIRA Sim, chamamos os pais para uma conversa. 

JACARANDÁ - 
IDEB 2.8 

MANGUEIRA Não. 

IPÊ AMARELO - 
IDEB 3.4 

JUSSARA 

Sim, conversamos durante uma reunião com a 
mãe e comunicamos as medidas tomadas e 
fizemo-la assinar um termo de compromisso e 
responsabilidade. 

VIDEIRA 

Em um caso de abandono (a criança não 
conseguia pisar, devido o bicho-de-pé), a mãe 
disse: “Se vocês fizerem algo, eu acabo com sua 
raça.” 

IPÊ ROXO - IDEB 
4.3 

MARACUJAZEIRO 

Chamamos para conversar e damos as 
orientações necessárias. Caso não seja resolvido 
o problema, aí sim, recorremos ao órgão 
competente para comunicar o ocorrido. 

PAU-BRASIL 
IDEB 4.8 

BURITIZEIRO Sim, através de conversas e reuniões. 

AÇAIZEIRO 

Sim, conversei orientando a buscar ajuda 
psicológica para a adolescente, que estava numa 
fase de muita rebeldia e os pais usaram de 
repressão, castigos e agressões verbais e físicas. 

QUADRO 14 – Escolas e os encaminhamentos aos responsáveis pelas crianças. 
Fonte: Pesquisa Violência intrafamiliar e suas consequências para aprendizagem das crianças, 
financiada pelo CNPq e realizada de 2009 a 2013. 

 

Na discussão sobre como é tratado o problema com a família, 7 

participantes afirmaram que conversam com esta sobre o ocorrido, conforme 

se observa na escrita de Coqueiro: “Sim, chamamos os pais para 

conversarmos e também conversamos com o aluno”.  

Em alguns casos, as orientações culminam na busca por 

atendimento profissional para a família, como expresso no relato de Açaizeiro: 

“conversei orientando a buscar ajuda psicológica para a adolescente, que 

estava numa fase de muita rebeldia [...]”. Esse contato produzido pela conversa 

pode trazer sentimentos de impotência diante da ameaça do responsável pela 

criança, como se vê no relato de Videira: “[...] a mãe disse: se vocês fizerem 

algo, eu acabo com sua raça.”. 

Essas questões tornam evidente o fato de que hoje são exigidas 

novas habilidades dos gestores escolares, em decorrência da realidade que os 

mesmos encontram no seu cotidiano escolar. 

Dessa maneira, é de conformidade, para os gestores e a equipe 

pedagógica, que a violência intrafamiliar é reconhecida como uma prática que 

aparece de forma mais visível na escola quando é do tipo física (evidenciado 
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pela presença de marcas roxas), ou pela falta de cuidado com a higiene e 

saúde dos alunos. 

No entanto, não é a qualidade do ato que determina o 

reconhecimento da violência, mas sim a sua recorrência e quantidade. O ato de 

coagir, provocar dor ou sofrimento por meio de agressões físicas em uma 

criança só é reconhecido pelos gestores como uma violência se houver um 

excesso que se apresenta no corpo, que passa a ser marcado como uma 

tatuagem denunciativa. 

Assim, apenas as situações de violência física, imoderada, ou falta 

de cuidados que comprometam a saúde da criança, recebem atenção e 

preocupação dos responsáveis pela escola. 

 

3.4 VIVÊNCIAS DOCENTES SOBRE A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR QUE 

INVADE A ESCOLA 

 

Neste tópico, discutiremos a visão dos docentes sobre a violência 

intrafamiliar contra crianças vivenciadas nas suas experiências no contexto 

escolar. Acreditamos, dessa forma, que os educadores podem contribuir para o 

entendimento desse fenômeno que se apresenta na sala de aula, para, ao 

mesmo tempo, observarmos como vem sendo construídos esses saberes nas 

instituições de ensino. 

Partimos da caracterização dos professores no universo escolar 

pesquisado, apresentada no quadro 15:  
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NÚMERO DE PROFESSORES POR ESCOLA E DE PROFESSORES PARTICIPANTES 
(PESQUISA REALIZADA ENTRE 2010 A 2013) 

 ESCOLAS ZONA SUL 
ESCOLAS ZONA 

NORTE 
ESCOLAS 

ZONA LESTE 

PROFISSIONAIS JATOBÁ JACARANDÁ 
IPÊ 

ROXO 
IPÊ 

AMARELO 
PAU-BRASIL 

PROF. INGLÊS 1 1 1 1 1 

PROF. RELIGIÃO 1 1 2 1 0 

PROF. ARTES 2 2 2 2 2 

PROF. ED. FÍSICA 2 2 2 2 1 

PROF. 1º AO 5ª 
ANO 

7 
12 10 14 5 

PROF. EFETIVOS 11 18 17 19 9 

TOTAL PROF. 13 18 17 20 10 

TOTAL PROF. 
PARTICIPANTES 

2 2 2 1 2 

QUADRO 15 - Número de professores por escola e de professores participantes 
(Pesquisa realizada entre 2010 a 2013).  
Fonte: Pesquisa Violência Intrafamiliar e suas consequências para a aprendizagem das 
crianças, financiada pelo CNPq, realizada de 2009 a 2013. 
 

A amostra dessas 5 escolas compreende 9 professoras do ensino 

fundamental I da rede municipal de ensino, que lecionam do 1º ao 5º ano, 

todas as profissionais com graduação e especialização. Embora as escolas 

visitadas constituam um contingente de 56 educadores no total, apenas 9 

atuaram como sujeitos da pesquisa. 

Para iniciarmos esse momento, utilizamos nomes de flores para 

designar as educadoras participantes, a saber: Magnólia, Jasmim, Margarida, 

Violeta, Tulipa, Girassol, Flor de Laranjeira, Narciso e Lírio. As professoras nos 

receberam bem, se interessaram pela pesquisa, argumentando que era 

importante e necessária. No entanto, quando solicitadas a contribuírem com 

depoimentos, um número expressivo disse que não dispunha de tempo para 

escrever a carta solicitada. 
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01 
Magnólia é professora de uma escola da Zona Sul cuja nota do IDEB é 4.8; 
possui especialização e leciona as turmas de 4º ano do ensino fundamental I 
nos turnos matutino e vespertino desta escola. 

02 Jasmim é professora efetiva da escola municipal da Zona Sul com nota do IDEB 
4.8; é graduada e leciona o 2º ano do ensino fundamental I. 

03 
Margarida é professora efetiva da escola municipal da Zona Sul com nota do 
IDEB 2.8; atualmente faz mestrado em educação e leciona a turma do 1º ano do 
ensino fundamental I. 

04 
Violeta é professora contratada da escola municipal da Zona Sul com nota de 
IDEB 2.8; possui especialização em psicopedagogia e leciona a turma do 4º ano 
do ensino fundamental I. 

05 
Tulipa é uma professora efetiva da escola municipal da Zona Leste que tem nota 
do IDEB 4.8; possui especialização e trabalha no período vespertino no Estado. 
Atualmente ensina o 2º ano do ensino fundamental I. 

06 

Girassol é professora de uma escola municipal da Zona Leste com nota de IDEB 
4,8. Ela é graduada e portadora de necessidade especial (surdez); auxilia outras 
docentes que possuem alunos com essa necessidade especial, fazendo a 
interlocução dos alunos com as professoras, e também realiza um trabalho de 
alfabetização desses alunos em Libras, juntamente com as professoras. 

07 Flor de Laranjeira é professora efetiva da escola municipal da Zona Norte com 
nota de IDEB 3.4; é graduada e leciona no 4º ano do ensino fundamental. 

08 Narciso é professora efetiva da escola municipal da Zona Norte com nota de 
IDEB 4,3; leciona no 2º ano do ensino fundamental I e possui graduação. 

09 
Lírio é professora efetiva da escola municipal da Zona Norte com nota de IDEB 
4,3; relatou que estava fazendo especialização em Educação e leciona no 3º 
ano do ensino fundamental I. 

QUADRO 16 - Caracterização das professoras por escola participantes da pesquisa 
realizada entre 2010 a 2013.  
Fonte: Pesquisa Violência Intrafamiliar e suas consequências para a aprendizagem das 
crianças, financiada pelo CNPq, realizada de 2009 a 2013. 

 

Para compreendermos como a violência intrafamiliar é percebida 

pelas professoras, buscamos a contribuição delas através de cartas nas quais 

expressaram suas experiências docentes sobre a problemática. Essas cartas 

funcionaram como nossa base empírica, nesse momento. 

Escolhemo-nas para a empiria desta pesquisa por ser um meio de 

comunicação, e porque acreditamos que elas trazem “significações e 

elaborações racionalizadas do sujeito” que as escreve. (GERMANO; SILVA et 

al, 2009). Isto é, ao escrever o sujeito expõe parte de si para o outro, 

compartilhando, desse modo, ideias e sentimentos vividos que são 

reelaborados na hora da escrita. 

Assim, pedimos às professoras participantes que escrevessem uma 

carta relatando se, no desenvolvimento de sua função como docente, ocorreu 

algum caso de violência contra seus alunos e que foi percebida por elas em 

sala de aula. Das educadoras que se propuseram a participar da pesquisa, 2 
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relataram que na sua experiência em sala de aula não perceberam casos de 

violência contra seus alunos. 

Nos relatos expressos nas cartas, o de Tulipa diz: “Tenho poucos 

anos de experiência como professora e não tive nenhum caso detectado de 

violência intrafamiliar que influenciasse o desenvolvimento da aprendizagem”; o 

de Narciso informa: “Nunca presenciei esse tipo de experiência na minha vida 

de docente”. É provável que essas professoras não tenham percebido sinais de 

violência pelo fato de estarem a pouco tempo desenvolvendo a atividade 

docente. 

Entretanto, 7 das professoras relataram que perceberam a violência, 

conforme atesta o relato de Magnólia: “O aluno chegou na escola com marcas 

de queimaduras pela boca e pescoço”. Essa professora relatou, ainda, durante 

conversa informal, que a mãe chegou a bater na criança dentro da escola. Nas 

palavras de Margarida:  

 
Por volta de mais ou menos três anos, passei por um caso de 
violência contra criança, uma aluna de educação infantil, que chegava 
à escola sempre chorando, conversava e não sabia o motivo de tanto 
choro. Comecei a observar algumas marcas roxas em seu corpo, 

perguntei à mãe, ela sempre respondia que a criança tinha caído. 

 

Essas falas nos remetem à violência física, na qual as crianças 

chegam à escola com as marcas da agressão no corpo. Esse tipo de violência 

engloba os castigos tidos como imoderados e/ou cruéis, isto é, os que deixam 

marcas no corpo das crianças, como os leves. (GUERRA, 1998; DESLANDES, 

2004). Todavia, os castigos percebidos são os que deixam as marcas da 

violência, relatadas por Magnólia e Margarida com base nas queimaduras e 

marcas roxas no corpo das crianças.  

Assim, percebemos a face mais visível da violência chegando à 

escola, confirmando os estudos sobre agressão intrafamiliar, que enfatizam 

que a violência física é a mais perceptível por seu caráter direto: deixar 

sequelas provenientes das lesões. (GUERRA, 1998; DESLANDES, 1994; 

SOUZA, 2009). Tais marcas físicas denotam, para os educadores, claramente 

a ocorrência de violência intrafamiliar. 

Nas cartas encontramos também relatos de casos de violência 

sexual, como exposto nas palavras de Jasmim: 
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Talvez uma que mais me chocou tenha sido a de Giane, aluna tímida 
e retraída, que nos seus incompletos 6 anos havia sido violentada por 
seu padrasto com tanta constância, que despertou a perplexidade de 
toda a comunidade, não só escolar, mas também de todo o bairro. 

 

Esse relato remete à violência sexual, expresso por Lírio, embora 

tenha afirmado que essa experiência foi constatada por um colega de trabalho: 

“Um desses colegas me relatou um caso em que uma aluna tinha sido abusada 

sexualmente pelo pai; essa menina chegou à escola trazida pelo Conselho 

Tutelar, pois ela estava sob a proteção desse órgão”. 

De acordo com Braun (2002), apoiada nas observações de Corsi 

(1994), a violência sexual envolve abuso de poder contra crianças, enquanto 

Buther (1979) considera que a violência sexual, no contexto doméstico, é 

entendida como incesto, envolvendo parentes consanguíneos, relações de 

responsabilidade, e/ou afetivo-emocional com a criança.  

A fala de Jasmim demonstra a não aceitação da violência sexual, 

cujo ato, na situação relatada, gerou perplexidade por parte de toda a 

comunidade escolar e do bairro. Tal violência causa esse tipo de reação devido 

ao pensamento social que a entende como uma prática proibida, isto é, uma 

invenção cultural. 

Segundo Claude Levi-Strauss (1975), a origem do tabu seria a 

descoberta, pelos homens, de que podiam melhorar seus negócios e 

estabelecer acordos políticos vantajosos com outras tribos a partir de 

casamentos entre aldeias. Desse modo, para o autor, o tabu do incesto 

funciona como um mecanismo que garante a troca de mulheres entre aldeias 

diferentes, garantindo assim a relação entre elas. 

Sigmund Freud (1996b), defendendo a ideia de que para beneficiar a 

comunidade os sujeitos devem sacrificar a sua liberdade sexual, descreve o 

incesto no mito de Édipo, no qual o filho mata o pai para ficar com sua mãe. 

Logo, configura-se o horror ao incesto, justificando-o como antissocial. A partir 

dele, é gerada a base para a constituição da civilização. Assim, o tabu seria a 

expressão de cada cultura para uma aversão natural e social ao incesto, dentro 

de determinadas circunstâncias. 
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Ainda nas cartas escritas pelas docentes colaboradoras, podemos 

identificar outra forma notada pelas educadoras, qual seja, a negligência, 

expressa na fala de Flor de Laranjeira: “[...] um caso de abandono, a criança 

não conseguia pisar devido aos bichos-de-pé”. Esse relato conforma, assim, 

com a literatura que chama a atenção para a negligência, baseada na omissão 

de responsabilidade em prover as necessidades físicas e emocionais das 

crianças. (DESLANDES, 1994; GUERRA, 1998; ARAÚJO 2002). 

Esses relatos remetem ainda, à ausência de cuidado razoável 

exigido para com a criança, isto é, a omissão dos pais em promover a saúde de 

seus filhos, infligindo os direitos garantidos tanto na Constituição de 1988, 

como no ECA.  

Mais um ponto observado pelas educadoras diz respeito à violência 

sofrida por crianças surdas: a educadora Girassol relata que durante sua 

experiência se deparou com várias crianças portadoras de surdez, e que estas, 

às vezes, não conseguiam falar sobre o fenômeno da violência, conforme 

expressa na sua escrita: 

 
Algumas crianças sabem relatar e outras não, por causa de timidez, 
ou por medo das ameaças. E as crianças surdas que ainda não 
desenvolveram a língua [Libras]? Como elas vão relatar e como nós 
podemos ajudar? Há profissionais surdos que podem ajudar nesse 
problema; já vi muitas crianças e adolescentes relatando a violência 
familiar. Infelizmente, os profissionais ainda não têm a solução, mas 
quem sabe, de hoje em diante, os profissionais consigam ajudar essa 
comunidade surda, e melhorar e ajudar essas crianças surdas a 
viverem sem violência.  

 

Nossa interpretação do conteúdo da carta de Girassol é conduzida 

com o apoio de Chauí (1997), quando diz que a violência floresce e se 

intensifica quando há desigualdade de condições entre vítima e agressor. 

Diante disto, o indivíduo portador de deficiências de qualquer modalidade, seja 

visual, auditiva, física ou mental, encontra-se em uma posição de grande 

vulnerabilidade em relação ao não portador. Assim, a criança portadora de 

necessidade especial aparece ainda mais vulnerável nas relações de violência 

intrafamiliar. 

Com relação à abordagem acerca das consequências da violência 

intrafamiliar para a aprendizagem da criança, as educadoras defenderam que 

aquela tinha implicações no processo educacional dos alunos. Tulipa diz: “a 
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agressividade sofrida na família pelo indivíduo é incorporada e reflete-se nas 

suas atitudes com agressões físicas, verbais e pode gerar dificuldades 

emocionais e afetivas que comprometem o foco da aprendizagem”. 

Esse relato vem ao encontro do que Cyrulnik (2004, p. 29) chama de 

temperamento, isto é, comportamento. Assim, esse autor diz: “Os circuitos 

sensoriais, que estruturam o entorno da criança e tutoram seus 

desenvolvimentos, são construídos materialmente pela expressão 

comportamental das representações de seus pais”. Sendo assim, o 

comportamento das crianças são modelados pelas pressões do meio em que 

vivem; se for violento, este irá influenciar o que será adquirido pela criança e 

externado em suas ações. 

A educadora Magnólia reforça: “Comecei a observar mais um aluno 

e vi que ele demonstrava um comportamento agressivo, falta de paciência com 

os colegas e várias outras formas de agressões, não somente verbal como 

também física.” Esses relatos corroboram o que autores dedicados à temática 

discutem sobre comportamento agressivo em crianças, alegando que a família 

é responsável por essa influência na aquisição desses modelos agressivos. 

(BANDURA, 1973; JAFFE, WOLFE, & WILSON, 1990; GOMIDE, 2003 apud 

MALDONADO e WILLIAMS, 2005). Dessa maneira, é possível interpretar que 

crianças que vivenciam ou sofrem violência no ambiente familiar são passíveis 

de reproduzir essa prática em suas relações no ambiente escolar, como forma 

de se expressar e resolver conflitos.  

As cartas escritas pelas educadoras nos possibilitaram apreender, 

de uma forma mais elaborada, as experiências nas escolas onde atuaram e 

atuam como professoras. Tais experiências nos permitem afirmar que as 

marcas físicas significam visivelmente a violência intrafamiliar; os 

comportamentos de agressividade, de isolamento, tristeza e choro, por 

exemplo, também o são já que chamaram a atenção das educadoras 

pesquisadas, significando que elas associam tais comportamentos à violência 

intrafamiliar. Contudo, das 9 educadoras participantes da pesquisa, apenas 3 

identificaram essa relação e expuseram as consequências desse fenômeno 

para a aprendizagem infantil dos pontos de vista cognitivo e comportamental.  



105 
 

 

Por fim, antecipamos que as professoras compreendem o que seria 

violência intrafamiliar e a percebe em sala de aula, bem como suas implicações 

no desenvolvimento das crianças.  

 

3.5 A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR NO ESPAÇO ESCOLAR  

 

A violência contra criança é um fenômeno atual e emblemático na 

sociedade brasileira, como já discutido. Ela é enfatizada por vários autores e 

implica em consequências físicas, emocionais, psicológicas e sociais nas 

crianças. 

Dados estatísticos do SOS Criança no RN configuram uma realidade 

na qual 76%, do total de 2.845 casos, são crianças entre 0 a 11 anos de idade, 

realidade apresentada também nas pesquisas de Guerra (1998), Deslandes 

(2004), e corroborada nos trabalhos de Dalka e Vecina (2002), Minayo (2003) e 

Maldonado e Williams (2005), sobre suas implicações no desenvolvimento de 

crianças e adolescentes. 

Essa violência foi expressa nas cartas das professoras e ganharam 

significado a partir das marcas deixadas nos corpos das crianças e na falta de 

cuidado com a higiene dessas, o que nos leva a retomar que a educação 

punitiva ainda é amplamente aceita na sociedade brasileira. 

Isso ocorre tendo em vista que a violência é utilizada como meio 

necessário à educação dos sujeitos que não seguem as normas estabelecidas, 

no caso em questão, as crianças que não obedecem aos seus pais. 

(CALDEIRA, 2000). E também, em comportamentos agressivos e 

indisciplinados em sala de aula. Desse modo, podemos enfatizar que a 

violência intrafamiliar não se encontra apenas no ambiente privado, doméstico, 

mas que está invadindo o espaço público escolar.  

Assim, se a violência chegou à escola, que como afirma Santos 

(2007), é um espaço em que deve ser construída a cidadania através das 

relações sociais, pois este é parte da esfera pública, logo, espaço este 

responsável pela formação de crianças e adolescentes, cabe a este também 

zelar pelo bem-estar dessas crianças. Entretanto, o que conseguimos observar 

é que, embora a escola perceba essa violência, ainda não se encontra 
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preparada para assumir a responsabilidade de resolver ou amenizar os 

problemas que a violência intrafamiliar impõe ao ambiente escolar. 

Seguindo o pensamento de Cyrulnik (2004), para que a criança 

consiga ressignificar o sofrimento vivenciado é necessário que exista uma 

instituição que possibilite sua resiliência. Logo, as escolas precisam de apoio 

do Estado e de órgãos de proteção à criança que garantam uma capacitação 

que permita não apenas identificar a violência, mas transformá-la não apenas 

na vida dessas crianças, mas também de suas famílias. 
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A educação é também onde decidimos se 
amamos nossas crianças o bastante para não 
expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a 
seus próprios recursos, e tampouco arrancar de 
suas mãos a oportunidade de empreender alguma 
coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, 
em vez disso, com antecedência para a tarefa de 
renovar um mundo comum.  
 

Hannah Arendt 

 

ssas reflexões de Hannah Arendt dão o tom deste capítulo, 

que visa analisar os desenhos de crianças a fim de 

compreender como a violência intrafamiliar vem sendo 

utilizada. 

Essa violência, muitas vezes, é levada às suas formas mais 

extremas quando visualizadas, especialmente, como violência física. 

Procuramos, assim, apreender como crianças, alunos do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental de 5 escolas municipais da cidade de Natal, percebem os 

castigos aplicados à elas como forma de educar. Buscamos encontrar tal forma 

educativa expressa nos desenhos feitos pelas próprias crianças em atividades 

direcionadas na pesquisa. 

Participaram da pesquisa 115 crianças, cuja faixa etária varia entre 6 

e 13 anos de idade. Procuramos vislumbrar essa realidade por meio de 

desenhos, com base nos estudos de Luquet (1979), que refletem sobre os 

estágios de desenvolvimento das crianças, enfatizando sua expressão pelo 

desenho nessa faixa etária. 

Destacamos a escolha pelo desenho fundamentados em autores 

como Vigotsky (1991) e Renso, Castelbianco e Vichi (1997), que afirmam ser o 

desenho uma das formas de expressão da realidade pela criança. Salientamos 

que as representações são identificadas, aqui, através de nomes fictícios. 

Nessa perspectiva, nosso diálogo se dará pela visão da criança 

sobre seu processo educativo no âmbito familiar, expresso através de 

desenhos guiados por questões como: Quem as educa? E o que acontece 

quando fazem algo errado? Estes questionamentos foram analisados à luz de 

autores como Di Leo (1985), que contribuiu com a discussão da interpretação 

dos desenhos. 

E 
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Neste capítulo, teremos como subsídios dados estatísticos do IBGE, 

do SOS CRIANÇA do RN e do IPEA, que demonstram a situação atual da 

infância no País e também, em específico, na cidade de Natal/RN. Estes foram 

comparados aos dados qualitativos inerentes aos desenhos das crianças 

pesquisadas, fundamentados em Caldeira (2000), Maldonado e Williams (2005) 

e Cyrulnik (2004, 2007), que nos ajudam a apreender a realidade da educação 

familiar dos alunos pesquisados a partir das informações obtidas nas 

representações pictóricas por eles feitas e nas falas dessas crianças. 

Compreendemos que o desenho é uma forma de expressão das 

crianças, além de que são muitos os autores que ressaltam o desenho infantil 

como modo de expressão e representação da realidade que as cercam, sendo, 

também, uma forma pela qual elas expressam aspectos cognitivos e emotivos 

internalizados em suas vivências. (RENSO, CASTELBIANCO e VICHI, 1997).   

A esse respeito, Bonnier diz, retomando o pensamento de Lévi-

Strauss, que a arte é baseada na ilusão de ser capaz não apenas de se 

comunicar com os outros, mas de obter, através da imagem, uma forma de 

representação da realidade vivida e sentida (BONNIER, 1969).   

A escolha da faixa de idade das crianças pesquisadas partiu do 

seguinte questionamento: Qual a faixa etária das crianças que são as maiores 

vítimas de agressão dentro do lar?  Como já havia sido observado nas 

pesquisas realizadas por Guerra (1998) e Souza (2009), atos de violência 

ocorrem em maior grau sobre indivíduos em formação, atingindo, 

principalmente, crianças entre 0 e 6 anos de vida. 

Sendo assim, ante a preocupação de não conseguirmos resultados 

com crianças nessa faixa etária, decidimos por investigar crianças de 6 a 13 

anos. Essa escolha se justifica, também, porque essa faixa etária favorece a 

produção de informações ou símbolos importantes através dos traçados 

infantis, que nos permitiriam a identificação dos sinais necessários para 

análise. 

A pesquisa buscou amparo, ainda, nas discussões de Luquet (1979), 

segundo o qual as crianças entre 1 e 5 anos não dominam sua expressão, de 

modo que poderiam não fornecer a representação de sua realidade com 

fidelidade, dificultando a identificação dos sinais necessários para análise da 

realidade que se quer compreender. Assim, preferimos seguir a ideia de Di Leo 
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(1985), que afirma que as crianças em idade escolar possuem consistência 

entre a produção gráfica e a palavra falada. 

Desse modo, a escolha, com base em trabalhos já realizados, nos 

orientou quanto à análise dos desenhos tendo em vista que esses são espaços 

de expressão de sutilezas do intelecto, da afetividade e das relações com as 

quais as crianças se envolvem no cotidiano. Logo, optamos por desenvolver 

esta pesquisa com crianças de diferentes idades entre 6 e 13 anos, a fim de 

percebermos como as relações familiares vinculadas à forma de educar são 

por elas representadas através do desenho. 

Buscamos fazer discretas intervenções documentadas, com o 

objetivo de estimular, por meio de questionamentos e elogios, alguns traços 

considerados relevantes. Vimos que, quando a criança desenha, transporta 

para o papel seu estado de ânimo em todos os detalhes, representando, assim, 

seu mundo espaço/temporal e físico/psíquico, suas relações sociais e seu 

cotidiano. Essas representações nos permitiram apreender um pouco da 

dinâmica de seu convívio familiar, bem como a forma como é conduzido seu 

processo educativo no âmbito doméstico/privado. 

Ao iniciarmos a pesquisa no ambiente escolar, nos apresentamos 

falando que gostaríamos de conhecer como elas vivem e se relacionam com 

suas famílias. Para isso, precisávamos que elas desenhassem quem as educa 

e o que acontece quando elas fazem algo de errado. As expressões das 

crianças foram de entusiasmo, pois gostaram da ideia de desenhar, e se 

sentiram à vontade para tal feito. Ao todo, conseguimos 115 desenhos 

representando as famílias das crianças, e 103 representações do que acontece 

quando não obedecem a seus pais ou responsáveis. tendo em vista que 12 

crianças não quiseram realizar essa atividade. 

Quando solicitadas a desenharem quem as educa, vimos que 

algumas crianças desenhavam a família inteira. Sentimos, então, a 

necessidade de questionar quem eram os personagens dos desenhos. Nestes, 

procuramos observar como se configurava a família das crianças, segundo a 

representação que cada criança fazia de sua própria família. 

As figuras foram tabuladas por tipo de punição representada pelas 

crianças, e os instrumentos utilizados nessa punição. O fato de 12 crianças – 

que representam 10,5% do universo da pesquisa – não quererem desenhar, 
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mesmo estando em meio ao grupo onde todos estavam desenhando, nos 

remete a um possível bloqueio, ou, nas palavras de Cyrulnik (2004), a um 

sofrimento.  

De acordo com Mèredieu (2006), a composição familiar, a ordem de 

aparecimento e a estrutura dos personagens podem ensinar muito sobre 

conflitos entre os membros. Desse modo, as atividades realizadas com as 

crianças tinham o intuito de perceber a existência de conflitos, ou a própria 

violência intrafamiliar através dos desenhos que simbolizassem esse 

fenômeno.  

 

4.1 A INFÂNCIA E O INTERESSE ACADÊMICO PELO DESENHO INFANTIL E 

A VIOLÊNCIA 

 

Foi no desenrolar do interesse pela infância que surgiu o interesse 

científico pelo desenho infantil no século XIX, cujos trabalhos sobre o tema 

estão relacionados à psicologia experimental. Em seguida, os estudos se 

diversificaram e receberam contribuições de várias áreas, como a Psicologia, a 

Pedagogia e a Sociologia. O novo pensar sobre as crianças trazido por 

Rousseau e outros autores de não mais considerar a criança como adulto em 

miniatura, trouxe o desenho infantil como forma de se buscar entender o que 

deveria ser característica das diferentes etapas do desenvolvimento gráfico da 

criança. 

No que se refere à sociologia, “os desenhos infantis foram utilizados 

para a comparação do comportamento e desenvolvimento infantil, entre 

diversos países, procurando elementos que possivelmente diferenciassem as 

representações gráficas influenciadas pela cultura”. (MÈREDIEU, 2006, p. 2-3). 

Os desenhos infantis podem ser, nessa perspectiva, materiais de 

análise para a apreensão do universo infantil, pois ajudam o pesquisador a 

descobrir e reconhecer as diferentes etapas pelas quais a criança está 

atravessando, e também suas dificuldades e problemas. Contudo, analisar um 

desenho é dar enfoque técnico, racional e lógico à expressão da criança, 

fundamentado em uma base sólida, comprovada como representação real do 

sujeito em investigação, como forma de simbolização do vivido. 
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No desenrolar da história, desde os primórdios o homem utiliza o 

desenho para se expressar. Logo, a escrita pictórica é a primeira forma de 

comunicação do ser humano com o mundo. Nossos antepassados usavam 

suas pinturas e desenhos rupestres como forma de comunicação que, ao 

evoluir, adquiriram sons e fonemas, tornando-se o que hoje conhecemos como 

a oralidade e a escrita. 

Desse modo, a compreensão do desenho dada pelo olhar do outro, 

é o que acrescenta àquele o seu caráter de veículo de comunicação e um meio 

de interação entre crianças e adultos. De acordo com Marino (1988, p. 92), 

baseando-se nas ideias de Levistein (1904) os “sinais e a imagem são uma 

linguagem para a criança.” Desenhar significaria, assim, descrever e não 

apenas representar. A criança desenha qualquer coisa, pois quer dizer algo 

sobre o que desenhou; seria, dessa maneira, uma forma gráfica da fala 

entremeada de significados, de sentimentos. 

Entendemos o desenho infantil como produção simbólica e 

linguagem original, que possibilita a integração da criança com o seu universo 

expressivo, sendo, portanto, um facilitador de transmissão de mensagens. Em 

outras palavras, trata-se de uma ferramenta que auxilia a criança a inscrever os 

seus modos de entendimento do mundo que a cerca, seus sentimentos, 

marcas de vida. Assim, os desenhos são mostras de vivências significativas do 

cotidiano infantil, os quais podem ser enriquecidos e transformados pelos 

elementos presentes da cultura. 

Na análise dos desenhos das crianças em investigação, 

constituímos uma perspectiva construtivista, na qual esses foram vistos como 

um conhecimento que se constrói, mediante a interação da criança com o 

objeto, uma vez que Piaget (1976) sustenta que a origem do conhecimento 

está na ação do sujeito quando interage com o objeto. Desse modo, a forma 

como o objeto é percebido pelo sujeito depende das estruturas mentais que ele 

possui num determinado período sobre um momento já vivido e experienciado.  

Partindo desse pensamento, Luquet (1979) observa em seus 

estudos com base na teoria piagetiana, que o desenho infantil se desenvolve 

em 3 níveis principais:  
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O primeiro nível do desenho é entendido por Realismo Fortuito e é 
estruturado em dois momentos: o primeiro, classificado como 
involuntário, em que a criança não tem consciência do que desenha, 
porque não existe intencionalidade para representar algo; e o 
segundo momento, classificado como voluntário, no qual a criança já 
apresenta uma intenção que pode não coincidir com a interpretação 
da realidade, pois a criança, ao terminar seu desenho, interpreta-o de 
acordo com o que lhe é parecido. Até os dois anos e meio, 
aproximadamente, a criança se encontra nesse nível. (LUQUET, 
1979, p. 135-143). 

 

No nível subsequente, entre três e cinco anos, denominado de 

Incapacidade Sintética ou Realismo Falhado, “constitui-se a fase na qual a 

criança faz alguns exageros, ou omissões em sua representação da realidade”. 

Isso ocorre porque ela depende ainda de uma elaboração mais definida do 

pensamento da criança. (LUQUET, 1979, p. 147-149).  

O último nível, denominado Realismo Intelectual, que começa a se 

desenvolver a partir dos 04 anos e vai até os 12 anos aproximadamente, “é 

aquele em que a criança representa todo o conhecimento que possui, 

utilizando todos os recursos que ela dispõe para reproduzir a realidade que a 

cerca.” (LUQUET, 1979, p. 162-175). 

Portanto, a análise dos desenhos feita na presente pesquisa tem 

como fonte a perspectiva de que as crianças investigadas se encontram no 

nível do Realismo Intelectual proposto por Luquet (1979). 

Esse autor insiste ainda sobre o aspecto realista do desenho e, para 

ele, este realismo significa a primeira tentativa do indivíduo que procura se 

afirmar face ao mundo exterior, exprimindo um comportamento de forma 

simbólica. O realismo manifesta-se sob duas formas essenciais: o realismo 

intelectual e o realismo visual. Esta dualidade entre os dois tipos de realismo 

pauta-se num fato muito simples:  

 

O desenho pode em certo sentido ser considerado como um 
processo que permite representar objetos, tanto pelo conhecimento 
que temos dele quanto pela maneira como o conhecemos, como pela 
aparência que oferecem aos nossos olhos. (LUQUET, 1979, p. 9).  

 

Sendo assim, é possível às crianças representarem por meio do 

desenho a forma como são educadas pela família e a violência sofrida ou não. 

Desse modo, acreditamos que o desenho das crianças é uma das 

formas de expressão de uma realidade vivida. É isso que o estudo ora 
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apresentado buscou apreender, analisando-o em sua dimensão sociológica, 

posto que a representação investigada procurou formas de representação das 

relações de cuidado e educação no contexto familiar das crianças, portanto, de 

comportamento de um grupo social. Assim, o realismo intelectual e visual, 

expresso no desenho, configura a questão do limite pela percepção delas 

sobre as relações com seu educador/responsável no ambiente familiar 

doméstico.  

Contudo, é possível afirmar que os modos de representação das 

crianças são diferentemente expressos, pois a criança sente necessidade de 

representar todo o conhecimento que ela possui sobre o objeto a ser 

representado, delineando para o investigador seu realismo intelectual, ao 

mesmo tempo expressa na forma do desenho seu realismo visual, naquilo que 

ela descreve e fala sobre o desenho.  

Ainda nos apoiando nos estudos de Luquet, cumpre informar que “o 

realismo intelectual é a linguagem gráfica em que a criança ao longo do seu 

desenvolvimento sucede pelo realismo visual, uma forma de representação 

mais impessoal e mais inexpressiva.” (1979, p. 23- 35). Entretanto, é isso que 

possibilita o desenvolvimento dos esquemas mentais e da interação com o 

meio, permitindo que a criança amplie seu repertório criador, valendo-se de 

elementos internos, externos, intenção, associação de ideias, acontecimentos 

passados e mais recentes. Essa percepção nos permite considerar que o 

desenho seguido da fala que o descreve possibilita ao investigador fazer uma 

análise mais condizente com a realidade da relação que desejamos 

compreender, partindo do desenho infantil. 

Vygotsky (1988) foi outro estudioso da criança que desenvolveu 

estudos científicos acerca do desenho infantil. Para ele, a percepção que a 

criança faz do objeto, no desenho, corresponde à atribuição de sentido dado 

por ela, constituindo-se realidade conceituada, não material, mas internalizada 

como realidade concreta, vivido sociosubjetivamente. 

Inicialmente, esse objeto representado é reconhecido após a 

realização do desenho, quando a criança expressa verbalmente o resultado da 

ação gráfica, identificada com o objeto pela sua similaridade. O desenho, 

assim, é um produto do que a criança vê e vivencia, mas para conseguir expor 

isso ela usa sua memória, e todas as suas funções mentais superiores (fala, 
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pensamento, atenção voluntária, dentre outros) sendo estas as responsáveis 

pela capacidade de imaginação do sujeito. A memória e a história dessas 

crianças são parte fundamental à compreensão e a interpretação do desenho 

enquanto projeções de suas vidas neste estudo. 

Articulando esses postulados teóricos à temática desta pesquisa, 

podemos perceber que se a criança sofre violência intrafamiliar esta pode ser 

expressa por ela por meio do desenho, simbolizando como projeção de sua 

vida nas relações intrafamiliares, bem como seu sofrimento. 

 

4.2 FAMÍLIA, VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR E SUAS PROJEÇÕES NO 

DESENHO INFANTIL 

 

Di Leo (1985) admite que os fatores familiares, culturais e sociais 

podem ser modificados e tornados favoráveis à prevenção de desordens 

psicológicas, de modo que suas manifestações comportamentais serão 

correspondentemente efetivas. Esse autor acredita que os conflitos na família 

implicam em muita desadaptação e infelicidade nos seres em formação – as 

crianças.  

As práticas educativas envolvem também todo um processo de 

controle. Assim, a punição corretiva e disciplinar é entendida como um habitus, 

no dizer de Bourdieu (1996), inculcando valores que estão relacionados à 

capacidade estrutural que organiza a prática cotidiana nas relações familiares e 

nas representações que os indivíduos fazem das coisas com as quais 

interagem, entre as quais as relações entre pais e filhos. E é a partir desse 

pensamento que procuramos perceber o que acontece quando as crianças não 

obedecem no âmbito familiar, ou fazem coisas consideradas “erradas” por 

quem as educa. 

A seguir, tratamos da prática educativa punitiva infligida contra 

crianças e suas especificidades. Saliente-se que esta prática tem uma singular 

diferença em relação às demais por estar intrinsecamente ligada ao processo 

de socialização, construído ao longo da história humana na família. 

A família é o primeiro espaço social da criança e a violência 

intrafamiliar, como vimos discutindo, é aquela que se expressa no convívio 

familiar. Ela envolve violência psicológica, caracterizada pela interferência do 
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adulto, que produz um padrão de comportamento destrutivo, no caso em pauta, 

contra a criança. Outro tipo de violência presente nesse âmbito é a negligência, 

ou seja, o abandono, que se caracteriza pela ausência dos pais ou 

responsáveis pelo infante. 

O abuso sexual é também um tipo de violência praticado no espaço 

intrafamiliar, entendido por todo ato sexual no qual o adulto, em situação de 

poder, obriga a criança à realização de práticas que têm por finalidade obter 

uma estimulação sexual. Ainda nessa esteira, temos os maus-tratos, que 

envolvem danos físicos leves (como o beliscão, por exemplo); a negação dos 

diretos fundamentais para o desenvolvimento das crianças; e, por fim, a 

violência física, que é a forma de ocorrência mais comum nesse contexto, 

caracterizando-se pelo uso da força para provocar dor ou lesão corporal na 

criança. 

Então, para encontrarmos elementos que nos permitissem refletir 

sobre essa violência de forma palpável, partimos de dois momentos 

relacionados aos arranjos familiares, explicitados da seguinte forma: Quem 

assume a função de cuidar para essas crianças? E o que acontece quando 

elas não obedecem? 

Os dados estatísticos sobre a violência intrafamiliar contra crianças 

na cidade de Natal e Grande Natal25 informam que, cerca de 1.910 do total de 

2.845 desses casos, registrados em 2010, apontam que o número maior de 

agressões foi sofrido por crianças entre 0 a 11 anos de idade. Sendo assim, 

podemos afirmar que em Natal as crianças costumam ser vítimas 

“privilegiadas”, por serem hierarquicamente mais frágeis e dependentes no 

âmbito familiar. 

Em nossos estudos, observamos que essa violência ocorre em 

maior grau sobre os indivíduos em formação, atingindo, principalmente, as 

crianças entre 0 e 6 anos. São elas as que sofrem mais com o fenômeno da 

violência doméstica. (GUERRA, 1998). 

O gráfico 02 a seguir mostra a quantidade de alunos por ano 

escolar:  

                                                             
25

 A Região Metropolitana de Natal (RMN), também conhecida como Grande Natal, reúne 10 
municípios (Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremoz, Ceará Mirim, 
Nísia Floresta e São José do Mipibu, Monte Alegre e Vera Cruz) do Estado do Rio Grande do 
Norte.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
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GRÁFICO 02 - Número de alunos por série e idade.  
Fonte: Pesquisa Violência Intrafamiliar e suas consequências para a aprendizagem 
das crianças, financiada pelo CNPq realizada de 2009 a 2013. 

 

Os alunos estão na faixa etária que condiz com a representada nos 

dados estatísticos do SOS Criança, isto é, estão no grupo etário que sofre 

maior índice de agressões na Região Metropolitana de Natal, que destaca 

cerca de 76% dos casos constatados em 2010. 

Os desenhos que retratam o que acontece às crianças quando 

desobedecem são expostos no Gráfico 03 a seguir:   

 

 
GRÁFICO 03 - Práticas punitivas representadas pelas crianças nos desenhos.  
Fonte: Pesquisa Violência Intrafamiliar e suas consequências para a aprendizagem das 
crianças, financiada pelo CNPq, realizada de 2009 a 2013. 
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Assim, conforme os tipos de violência caracterizados na literatura, 

teríamos o seguinte: foram predominantes, desse total, 35,1% de violência 

física. As vivências dos alunos destacavam suas relações com seus cuidadores 

na prática da punição física. As práticas como bater, beliscar, entre outras 

violências físicas, são consideradas violência direta. 

Perguntamos às crianças pesquisadas, em outro momento, o que 

acontece quando fazem coisas erradas, e pedimos a elas que desenhassem o 

que acontecia. Nos desenhos representados, podemos perceber as seguintes 

ações: 

a) 34,6% alegam que apanham; 

b) 32,7% ficam de castigo (proibidas de fazer o que gostam, 

sentadas numa cadeira, e outros); 

c) 12,7% alegaram que os pais apenas reclamam; 

d) 4,5% alegaram que não fazem nada ou não especificaram o tipo 

de castigo; e 

e) 15,5% não quiseram fazer o desenho referente ao que acontece 

quando fazem coisas erradas. 

 

A prática do bater, conforme mostrada nos desenhos, segue 

coerente com os dados apresentados pelo SOS Criança da cidade de Natal e 

Grande Natal. Outra coerência diz respeito ao responsável pela punição, como 

podemos perceber no Gráfico 04: 
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GRÁFICO 04 - Responsável pela punição de acordo com os desenhos das 
crianças. Fonte: Pesquisa Violência Intrafamiliar e suas consequências para a 
aprendizagem das crianças, financiada pelo CNPq, realizada de 2009 a 2013. 

 

Este gráfico nos chama a atenção pela concentração das práticas 

punitivas de acordo com os alunos, com destaque para as mães, e ratifica 

dados observados na literatura sobre responsáveis pela agressão, que 

apontam o número mais expressivo para as genitoras. (GUERRA, 1998; 

SOUZA, 2009). 

Para termos uma visão melhor da representação da prática da 

punição e seus responsáveis, de acordo com as apresentadas pelas crianças, 

fizemos uma comparação entre o mostrado nos desenhos das crianças e os 

dados do SOS Criança do RN, destacada na Tabela 02 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELA PUNIÇÃO DE ACORDO COM OS 
DESENHOS DAS CRIANÇAS 
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RESPONSÁVEL PELA PUNIÇÃO EM NÚMEROS E PORCENTAGEM DOS DESENHOS 
DAS CRIANÇAS E DADOS DO SOS CRIANÇA DE NATAL 

RESPONSÁVEL PELA 
PUNIÇÃO 

DESENHO DAS 
CRIANÇAS 

TOTAL % 
SOS 

CRIANÇA 
TOTAL % 

PAIS 38 33,4 379 15,2 

MÃE 59 51,3 1562 62,8 

PAI 7 6 328 13,3 

AVÓS 4 3,4 

216 8,7 IRMÃOS 5 4,3 

OUTROS* 2 1,6 

TOTAL 115 100 2485 100 

TABELA 2
26

 - Responsável pela punição em números e porcentagem dos desenhos das 
crianças e do SOS Criança de Natal nos anos de 2010 a 2013.  
Fontes: Pesquisa Violência Intrafamiliar e suas consequências para a aprendizagem das 
crianças, financiada pelo CNPq, realizada de 2009 a 2013; SOS Criança do Rio Grande do 
Norte. Dados de 2010.  

 

Neste quadro, podemos notar que os resultados são 

estatisticamente similares aos apresentados nos desenhos das crianças e a 

realidade apresentada pelo SOS Criança, o qual confirma a incidência maior 

praticada pela figura da mãe. 

Talvez esta realidade se justifique pela responsabilidade social sobre 

o cuidar a qual a mãe é sujeita, e por fazerem parte da função social da figura 

materna, por um lado, as atribuições do carinho e do cuidado para desenvolver 

de forma satisfatória sua prole. Por outro lado, essa mesma mãe tem que ser 

severa quando julga necessário, isto é, quando precisa corrigir 

comportamentos que não seguem as regras sociais ou familiares.  

Tal realidade pode ser notada nos desenhos, como exposto no de 

Pablo: 

                                                             
26 * OBS.: Outros representam avós, irmãos, etc. 
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Pablo - Aluno do 5º ano 

Figura 01: Quando desobedece  

 

Esta figura destaca a punição que marca o corpo de Pablo. Seu 

rosto reflete a dor sentida, o que reflete uma realidade vivida por 42 

colaboradores da pesquisa, número considerado significativo, representando 

percentualmente 34,6% dos desenhos. Configura-se, assim, uma prática 

corriqueira, utilizada como meio de corrigir os atos das crianças considerados 

errados pelos pais. Prática essa já referenciada por Caldeira (2000), quando 

afirma que a sociedade brasileira cultua a punição física como algo necessário 

na relação entre o punido e o punidor.  

Cabe agora a pergunta: Como esta realidade se reflete no ambiente 

escolar? As educadoras que participaram da pesquisa enfatizaram 

comportamentos agressivos entre os seus alunos, o que pode ser um indício 

de que a violência infligida em casa apresenta-se na escola, não apenas nas 

marcas do corpo das crianças, mas também pela agressividade em sala de 

aula, observando-se a quantidade expressiva de crianças que são educadas de 

forma punitiva. 

Segundo teoriza Cyrulnik (2004), os sujeitos que vivenciam 

contextos de violência produzem estratégias para se desviarem desta, embora 
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isso também implique em sofrimento para esses indivíduos. Será a 

agressividade uma ação decorrente de tais estratégias?  

 

 

Beatriz - Aluna do 1º ano 

Figura 02: Quando desobedece 

 

As crianças representaram, com certa naturalidade, essas práticas 

punitivas nos desenhos, mas também nas falas, evidenciando algo corriqueiro. 

Uma das crianças que participou da pesquisa, quando questionada sobre o que 

achava quanto ao ato de bater, argumentou: “Eu não gosto, mas eu fico 

teimando...”. Essa fala nos remete à naturalização da prática, visto que as 

crianças realmente acreditam que são atitudes necessárias e justificáveis em 

caso de correção. 

Seguindo as ideias de Bourdieu (1994), tais ações fazem parte de 

um esquema de valores inculcados na nossa socialização, que incluem 

estruturas que conformam com práticas, gostos, atitudes e valores específicos 

de um grupo ou classe social. Essas práticas punitivas ganham vida nos 

instrumentos utilizados para tal, como exposto no gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 05 - Objetos utilizados para bater.  
Fonte: Pesquisa Violência Intrafamiliar e suas consequências para a aprendizagem 
das crianças, financiada pelo CNPq, realizada de 2009 a 2013. 

 

De acordo com esse gráfico, os utensílios usados na prática punitiva 

revelada nos desenhos das crianças são chinela, colher de pau, cinto e cipó, 

representados no quadro abaixo:  

 

OS INSTRUMENTOS REPRESENTADOS NOS DESENHOS DAS CRIANÇAS 

  

 
 

 

  

 

CHINEL0 COLHER DE PAU CINTO CIPÓ 

QUADRO 17 - Os instrumentos utilizados para punir representados pelas crianças. 
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Assim, os castigos impetrados às crianças, manifestos de forma 

física, tem como instrumentos:  

a) O chinelo, que é um tipo de calçado feito de borracha, PVC, 

couro, palha, tecido ou outro material. Possui o formato 

aproximado do contorno de cada um dos pés;  

b) A colher, que é um utensílio culinário utilizado pela civilização 

ocidental moderna na alimentação, para a degustação de cremes 

e sopas e também tem importantes funções na cozinha;  

c) O cinto, um artigo de moda, que consiste numa tira flexível, 

geralmente feita de couro ou de tecido resistente, que envolve a 

cintura, e é usado para segurar as calças ou, simplesmente, como 

adorno do vestuário; e  

d) Cipó, que é o nome genérico de todas as plantas de hastes finas 

e flexíveis. 

 

Esses instrumentos podem causar desde danos físicos leves a 

danos mais graves, quando são utilizados na educação de crianças regradas 

pela punição corporal. Nesses casos, tem-se no corpo o lugar de inflição de dor 

aos que fogem das regras sociais estabelecidas, ou seja, as crianças que estão 

em processo de apreensão das regras sociais, pois são humanos que se 

encontram em processo de humanização.  

Nos desenhos de Gabriele e Daniel são expressos esses 

instrumentos: 
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Gabriele - Aluna do 1º ano 

Figura 03: Quando desobedece  
 
 

 

Daniel - Aluno do 5º ano 

Figura 04: Quando desobedece 
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Os desenhos das crianças mostram, além dos objetos com os quais 

eram castigadas, expressões fisionômicas de dor. As marcas aparecem não só 

na pele das crianças, mas na sua subjetividade, conforme salienta Cyrulnik 

(2004), ao enfatizar que o sofrimento vivido por crianças deixam gravados na 

mente sentimentos que podem prejudicar o seu desenvolvimento emocional, 

psíquico e físico, como mostrado na Figura 05: 

 

 

Júlio - Aluno do 3º ano 

Figura 05: Quando desobedece 

 

Em Figuras como essa, as crianças representaram seus sentimentos 

de dor atestando veracidade na sua percepção sobre a vivência no ambiente 

familiar, corroborando o que diz Luquet (1979). A dor, como forma mais aceita 

e legitimada pela sociedade, é vista, então, como necessária na socialização e 

disciplinamento de crianças. 

Caminhos para educar e civilizar os sujeitos, assim, vem construindo 

seu alicerce, ao longo do processo histórico, pautado na força como critério 

para formar indivíduos civilizados. Para Cyrulnik (2004), a violência sofrida 

nessa fase da vida marca as crianças. Acreditamos que essas marcas estão 
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presentes não apenas no corpo delas, mas também nas imagens mentais tão 

bem representadas.  

Durante a aplicação das atividades com as crianças ao longo da 

pesquisa, observamos algumas atitudes expressadas na timidez, no opor-se a 

fazer o desenho, e na desconfiança ao dizer que não queriam desenhar. 

A prática disciplinadora representada pelas crianças apareceu como 

algo do cotidiano, relatadas de uma forma “natural” por algumas delas ao 

explicarem o desenho. Esse pensamento pode ser ratificado na afirmação de 

uma criança do 1º ano, ao dizer o que lhe acontecia quando fazia algo errado: 

“Ah, eu apanho de colher de pau, chinela...”. 

Além do gesto de bater, os desenhos mostraram castigos variados, 

tais como os mostrados no gráfico: 

 

 
GRÁFICO 06 - Tipos de castigos representados nos desenhos.  
Fonte: Pesquisa Violência Intrafamiliar e suas consequências para a aprendizagem das 
crianças, financiada pelo CNPq, realizada de 2009 a 2013. 

 

De acordo com os dados retirados dos 42 desenhos que 

expressaram o castigo como resultado do que acontecia quando faziam algo 

errado, 20 crianças fizeram representações de figuras sentadas em uma 

cadeira, ou deitadas numa cama ou rede; 2 crianças desenharam figuras 
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ajoelhadas; 10 crianças não especificaram o tipo de castigo que sofriam; e 

apenas 5 crianças alegaram que o castigo é ficar sem o que gostam, como 

jogar vídeo game, brincar com os colegas, assistir desenhos na TV e não 

surfar. 

 

 

José - Aluno do 4º ano 

Figura: 06 Quando desobedece 

 

 

Mário - Aluno do 4º ano 

Figura 07: Quando desobedece 
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Esses tipos de castigos eram praticados no período colonial, 

impostos por mestres e por pais, e consistiam em ordenar que a criança a ser 

punida se ajoelhasse sobre grãos de milho cru, produzindo dor intensa. 

Ao questionarmos as crianças que desenharam sua figura de 

joelhos, como exposto nas Figuras 06 e 07, sobre se de fato elas ficavam 

nessa posição, as crianças confirmaram que ficavam assim mesmo. 

Chamamos a atenção para o seguinte: talvez uma criança tenha imitado o 

desenho da outra, já que as duas estudavam na mesma sala de aula. 

Todavia, o fato de a criança desenhar essa situação nos permite 

supor que ela esteja sofrendo castigos severos, valendo ressaltar que o 

desenho foi feito no canto da folha. Segundo Di Leo (1985), desenhos dessa 

natureza remetem à insegurança e baixa autoestima, logo, ao sofrimento.   

 

 

Giovanna - Aluna do 5º ano 

Figura 08: Quando desobedece 
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Keila - Aluna do 3º ano 

Figura 09: Quando desobedece 

 

Os castigos mais comuns foram representados como na figura 08, 

que retrata a criança sentada numa cadeira, embora em outros desenhos 

tenham surgido personagens deitadas numa cama, como a representada na 

Figura 09, ou dentro de uma rede, representando insegurança. (DI LEO, 1985). 

Dos 103 desenhos representados pelas crianças, 35 foram feitos 

nos cantos da folha fornecida, e 5 que relataram como castigo a retirada de 

algo que a criança gostava, foram feitos no centro da folha, representados pela 

Figura 10. Talvez essa forma de castigo venha a enfatizar a teoria discutida por 

Zagury (2001), que argumenta que a criança necessita de limites, não 

necessariamente aplicados mediante o uso da força física. Além disso, o fato 

dos desenhos terem sido feitos no centro da folha, nos possibilita dizer que as 

crianças não sentiram o castigo de forma negativa.  

Ainda seguindo as ideias da autora, observamos também que nos 

desenhos sobre o que ocorre aos alunos quando cometem algo de errado, 11 

crianças argumentaram que os pais reclamam ou brigam, como exposto do 

desenho de Júnior: 
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Júnior - Aluno 3º ano 
Figura 10: Quando desobedece 

 

Na representação acima, apesar da criança ter feito a figura no 

centro do papel, supõe-se que o rosto bravo represente o tom de seriedade 

com que a criança foi chamada a atenção. Apenas 3 alunos usaram a 

expressão conversa, isto é, das 103 crianças que fizeram esta atividade, 

apenas 3 delas afirmaram que os pais conversam com elas quando 

desobedecem: 
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Bia - Aluna 5º ano 

Figura 11: Quando desobedece 

 

A realidade expressa no desenho da figura 11 encontra espaço no 

novo pensamento instaurado para a educação de crianças, que envolve limites 

através do diálogo, e não apenas com o uso da força física.  

Esse pensamento também nos propõe que embora a punição 

corporal ainda ganhe destaque na prática educativa dos pais desses alunos, 

outro tipo de limite também é utilizado como castigo: além do diálogo, o 

desenho de Bia, que se apresenta bem colorido, pressupõe uma relação 

saudável que essa criança tem com sua família. 
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Fábio - Aluno do 5º ano 

Figura 12: Quando desobedece 

 

Das 103 crianças que desenharam o que acontece quando 

desobedecem, 3 afirmaram que nenhum tipo de castigo lhes era imputado. 

Entretanto, uma das crianças se mostrou muita tímida ao dizer que “nada” lhe 

acontecia quando desobedecia aos pais. Essa atitude pode ser interpretada por 

algum sentimento de incômodo ou sofrimento, em relação ao que ocorre 

quando as crianças desobedecem. De acordo com Di Leo (1985) e Cyrulnik 

(2004), as relações de violência vivenciadas pelas crianças causam 

sentimentos como medo, timidez e insegurança, como notado na pesquisa ao 

questionar a criança sobre o que ocorria em situações de desobediência. 

Outro ponto que nos chamou atenção concerne ao fato de que 12 

crianças se recusaram a desenhar o que acontecia, enquanto algumas ficaram 

desconfiadas, desconfortáveis. Essas atitudes apontam indícios de problemas 

familiares que já implicam em algum tipo de transtorno por causa de violência 

intrafamiliar. 

Esse fato encontra respaldo na pesquisa realizada por Di Leo 

(1985), quando diz que a resistência para desenhar a família tem sido notada 
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em crianças cuja vida no lar é caracterizada por tumulto e violência, e que 

essas adquiriram uma imagem intensamente negativa da família.   

Quando solicitamos às crianças que desenhasse quem as educava, 

elas tenderam a desenhar toda a família, como mostrado em “Quem educa” 

(Figuras 01, 02, 03 e 04).  

Dos 103 desenhos que representavam o que acontece quando 

desobedecem, 54 delas, o equivalente a 52,5%, mostraram figuras humanas 

que são minúsculas, repetitivas e estereotipadas, tornando-se difícil distinguir 

uma da outra. 

Nesses casos, houve a necessidade de perguntar quem era cada 

um dos personagens desenhado. No universo pesquisado, 21 desenhos 

mostraram os membros da família na parte de baixo da folha. Há uma 

preponderância de figuras de pauzinhos nos desenhos, e bem pequenos. Essa 

realidade foi percebida também na pesquisa de Di Leo (1985), que argumenta 

que tal redução no tamanho e o empobrecimento das figuras são largamente 

interpretados como expressões de insegurança.  

Desse modo, podemos aferir que metade das crianças pesquisadas 

mostraram indícios de problemas familiares, algo que nos alerta para um 

número bastante expressivo, ou seja, 36% das punições são físicas. Sendo 

assim, torna-se necessário um olhar mais sensibilizado para a questão no 

âmbito escolar. 

Acreditamos que, as educadoras reconheceram a violência 

intrafamiliar que invade as salas de aula, embora lhes faltem instrumentos 

pedagógicos para lidarem com a questão, o desenho talvez seja um caminho. 

Assim, faz-se necessário um olhar de reflexão sobre as questões ora 

elucidadas, a fim de pensarmos estratégias de ação que visem, de fato, a 

construção de práticas pedagógicas possibilitando a ressignificação do 

sofrimento e dos sentimentos que causam baixa autoestima nas crianças. Em 

outras palavras, ações que construam relações de sociabilidade baseadas em 

relações de amor e afeto, tão enfatizadas por Morin (2004). 
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4.2.1 As crianças e suas representações de família e de cuidar 

 

É válido afirmar que são várias as transformações sociais que 

atravessam a família ao longo do processo civilizatório. Essas transformações 

possibilitaram o surgimento de novos modelos familiares no Brasil e no mundo. 

É a partir dessa compreensão que apresentamos na análise dos 

desenhos das crianças os novos arranjos por elas representados. Discutimos, 

também, como estes podem ser vistos socialmente para um melhor 

entendimento das relações familiares na atualidade, buscando saber, no 

contexto da investigação, de quem é a responsabilidade, ou quem assume o 

papel de cuidar das crianças nessas relações. 

Partindo dessa concepção, observamos que as crianças têm muito a 

dizer e, por isso, não podem ser descartadas do processo do conhecimento. 

Daí advém a questão norteadora desta parte do trabalho, que consiste em 

investigar como a relação do cuidar se configura nas experiências vividas pelas 

crianças no ambiente familiar. 

A população do Estado do Rio Grande do Norte tem 3.228.198 

habitantes, já a RMN estima uma população de 1.432.917. Desse total, 25,4% 

concentra-se na Capital do Estado.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2010, em relação à composição familiar, 49,4% dos lares são 

compostos por casal mais filhos, e 18,1% são por mãe mais filhos, enquanto a 

composição média da família brasileira é de 3,2% membros por domicílio. 

Estes dados nos mostram uma configuração de redução, e o que ainda 

predomina, apesar de múltiplos arranjos familiares, é o modelo surgido com a 

modernidade, isto é, composto por pai, mãe e filhos. 

Entretanto, se compararmos os dados nacionais com os da cidade 

de Natal, das 24.921 famílias, destacam-se 52,65%, as quais são constituídas 

pela mulher e seus filhos, enquanto casal e filhos são 23,73%. Dessa forma, 

corrobora a realidade apresentada nos desenhos das crianças pesquisadas, 

onde se percebe que existe uma diferença entre a realidade mostrada nos 

dados do IBGE em nível nacional, e a incidência de famílias compostas de 

mães e filhos na cidade de Natal no ano de 2010. Essa realidade se mostra 
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maior nos desenhos das crianças investigadas, pois podemos perceber que as 

famílias representadas pelas 115 crianças apresentam os seguintes arranjos, 

conforme o Gráfico a seguir: 

 

 
GRÁFICO 07 - Arranjos familiares representados pela criança.  
Fonte: Pesquisa Violência Intrafamiliar e suas consequências para a aprendizagem das 
crianças, financiada pelo CNPq, realizada de 2009 a 2013. 

 

Como mostrado esquematicamente abaixo, os desenhos 

apresentam a existência de: 

a) famílias relativamente estáveis, com a presença de pai, mãe e 

filhos com parentes consanguíneos ou não, em 34,5% do total; 

b) famílias com a presença da mãe e dos filhos com parentes 

consanguíneos ou não em 48,2% do total; 

c) famílias compostas por pai e filhos com parentes consanguíneos 

ou não em 13,6% do total. 

 

Fonseca (2006) defende que hoje existe uma diversidade de formas 

familiares. Dessa maneira, não podemos nos focar em torno de um só modelo, 

pois isto nos levaria à estigmatização das várias formas de família que muitas 

vezes, são acusadas de desestruturação. Ainda segundo Fonseca (2006), 

devemos compreender a família como um grupo social cujo movimento de 

organização – desorganização – reorganização mantém uma estreita relação 

com o contexto sociocultural e econômico vigente. 
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Amora - Aluna do 5º ano 

Figura 01: Quem educa 

 

 

João - Aluno do 1º ano 

Figura 02: Quem educa 
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Esses desenhos das Figuras 01 e 02 de quem educa mostram os 

arranjos das famílias das crianças. Aí, percebemos a diversidade de modelos, 

dentre eles, pais, filhos e outros parentes; e em outros, pais e filhos. Nas 

figuras pesquisadas, também encontramos famílias que são constituídas por 

pai, filhos e outros parentes, e outras com mãe, filhos e outros parentes. 

Essa representatividade corrobora as ideias de Sarti (2003) e de 

Fonseca (2006), que compreendem que as famílias das camadas pobres na 

sociedade brasileira contemporânea vivem uma pluralidade de modelos de 

organização, sendo bastante comum a existência de famílias monoparentais 

femininas e família conjugal reconstituída. (SARTI, 2003; FONSECA, 2006).  

 

 

Ana - Aluna do 5º ano 

Figura 03: Quem educa 

 

As famílias representadas pelas crianças se concentram no modelo 

monoparental feminino. Isto é, famílias que têm a mulher como responsável 

pelo lar, como podemos ver nas Figuras 03 e 04 quem educa: 
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Pedro - Aluno do 1º ano 

Figura 04: Quem educa 

 

São várias as transformações ocorridas ao longo dos séculos, como 

por exemplo, o ingresso da mulher no mercado de trabalho e as 

movimentações em prol dos direitos das crianças, entre outras. No contexto 

contemporâneo, a família torna-se o alvo principal do olhar do Estado e de 

instituições não governamentais, que passam a atuar mais sobre ela. Em 

decorrência disso, a família se torna mais visível e, principalmente, a figura 

central dentro da família: a mulher/mãe. 

Nesse contexto, a mulher/mãe é, então, vista como eixo da estrutura 

familiar, tendo o controle da criação e educação dos filhos, além do cuidado 

com a casa e com a saúde dos membros da família. Sendo assim, a 

expectativa que a sociedade brasileira e, em específico, a natalense tem dela, 

é a de cuidadora, como se ela nascesse com essa habilidade e capacidade a 

ser desenvolvida. 

O bom desempenho feminino é cobrado o tempo todo pela 

sociedade. O amor materno não constitui um sentimento inerente à condição 

de mulher; ele não é algo determinado, mas algo que se adquire, e, tal como o 
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vemos hoje, é produto da evolução social. (BADINTER, 1985). Diante disso, 

podemos dizer que a responsabilidade educativa representada nos desenhos 

das crianças envolvem cuidados, principalmente, oferecidos por essa 

personagem no ambiente doméstico.  

Nas representações das crianças sobre família, nos 115 desenhos 

registrados, encontramos apenas 27 com expressões alegres. 

Di Leo (1985), ao analisar esse tipo de desenho, destacou que 

quando a criança descreve a família em uma cena prazerosa, as grandes 

figuras livres e as vestimentas coloridas, são expressões de uma vivência 

alegre. Logo, sentimentos saudáveis entre os membros das famílias, como 

exposto nos desenhos das Figuras quem educa a seguir: 

 

 
Jean - Aluno do 5º ano 

 

Figura 05: Quem educa 

 

Na Figura quem educa 05, Jean, um aluno de 10 anos, ao descrever 

sobre quem cuida desenhou toda a sua família. Observe-se que todos os 

personagens estão sorrindo e de mãos dadas. Para Cyrulnik (2007, p. 75), 



141 
 

 

“mundo inter-humano é tanto um mundo de sentidos quanto um mundo onde 

nossos sentidos ganham sentidos, um mundo onde nossa sensorialidade se 

impregna de história”. Assim, a referida Figura quem educa 05 expressa uma 

família feliz, bem colorida. 

As representações de quem cuida possibilitaram, também, que os 

desenhos mostrassem os sentimentos das crianças, como nos desenhos da 

Figura a seguir:  

 

 

Bruna - Aluna do 5º ano 

Figura 06: Quem educa  

 

Na Figura 06, quando pedimos à aluna para que desenhasse quem 

a educa, ela desenhou a figura com os dentes à mostra, cuja expressão 

ocorreu em 9 desenhos. De acordo com Di Leo (1985, p. 189), “desenhos em 

que a figura humana mostra os dentes expressam agressividade, pois os 

dentes são considerados como simbólicos desse traço.” Desenhos como este 

foram representados por crianças na pesquisa, condizendo com os relatos de 

algumas professoras que observaram, em sala de aula, crianças que se 

mostravam agressivas.  
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Outros estudos citados anteriormente ressaltam que as crianças 

podem aprender modelos cognitivos e comportamentais a partir dos eventos 

diários, incluindo-se suas observações dos comportamentos dos seus pais. 

Nesse caso, a família é responsável pela influência de agressividade 

nas crianças. (BANDURA, 1973; JAFFE, WOLFE & WILSON, 1990; GOMIDE, 

2003 apud MALDONADO e WILLIAMS, 2005). Assim, podemos dizer que pais 

que se utilizam de punições físicas estão mostrando a seus filhos que a 

violência é um meio de resolução de conflitos e de se estabelecer relações com 

os outros.  

Maldonado e Williams (2005) argumentam que seria por meio dessa 

aprendizagem que a criança adicionaria táticas de agressão, e que ela pode 

aprender a manipular, persuadir, coagir e mostrar, desde pequena, 

comportamentos antissociais, podendo, ainda, exibi-los em interações sociais 

com outros, fora do ambiente familiar. 

Em conversa informal entre os alunos do 1º ano do ensino 

fundamental de uma das escolas estudadas, percebemos que uma criança usa 

esse tipo de estratégia quando se desagrada de algo feito por algum colega de 

sala. O pai dessa criança é um “homem procurado pela polícia”, e sempre que 

a criança não gosta de algo, fala: “Vou contar para meu pai”. A reação das 

outras crianças é de insegurança e medo. Nesse sentido, é evidente que ela 

reconhece sua “vantagem” e que sabe utilizá-la a seu favor, sempre que sente 

necessidade. 

Outro desenho que nos chamou a atenção foi o de Lucas, aluno do 

3º ano, que, ao desenhar sua família, destacou o seu irmão mais velho: 

 



143 
 

 

 
 

Lucas - Aluno do 3º ano 
Figura 07: Quem educa 

 

Esta Figura quem educa 07 talvez represente a pessoa com quem 

Lucas mais se relaciona. Como diz Gândara (1991), as crianças tendem a 

desenhar pessoas que conheçam melhor e exprimem sentimentos intensos, 

valendo observar se a figura representada nos enfatiza força, poder. Essa 

constatação corrobora o pensamento de Maldonado e Williams (2005), que 

enfatiza que crianças que vivem em contextos de violência são mais facilmente 

acompanhadas de comportamentos infratores, principalmente em 

adolescentes. 

Logo, podemos argumentar que essa admiração da criança pelo seu 

irmão seja já uma demonstração de comportamento agressivo. Os resultados, 

de acordo com as autoras, distinguem que experiências de maus-tratos na 

infância podem influenciar de forma mais efetiva o engajamento dos sujeitos 

em comportamentos de risco. 

Essa representação da Figura 07 mostra essa configuração, já que, 

em conformidade com o pensamento das autoras, nesses casos, as crianças 

são mais suscetíveis de apresentar maior internalização e externalização de 
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comportamentos-problema, tais como ansiedade, depressão, agressão e 

delinquência.  

 

 

Júlia - Aluna do 5º ano 

Figura 08: Quem educa  

 

Já na Figura quem educa 08, Júlia desenhou-se bem menor do que 

sua mãe. Nesse desenho, podemos interpretar que ela pode estar expressando 

medo. Di Leo (1985) argumenta que crianças tendem a desenhar figuras 

pequenas, evidenciando insegurança e baixa autoestima. 

Isso nos remete, também, ao realismo visual defendido por Luquet 

(1979), quando afirma que a infância representa todo o conhecimento que a 

criança possui sobre sua realidade, logo, como ela se sente diante de seu 

responsável no contexto familiar. 

Di Leo (1985) também chama a atenção para representações que 

separam as pessoas por compartimentos, como nos desenhos da Figura quem 

educa a seguir: 
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David - Aluno do 5º ano 

Figura 09: Quem educa  

 

A necessidade de grande separação espacial foi percebida em 4 

desenhos e pode ser interpretada como indicadora de insegurança e baixa 

autoconfiança. (DI LEO, 1985). 

Desse modo, podemos dizer que os desenhos das Figuras quem 

educa 09 e 10 das crianças pesquisadas representam essa separação. Este 

seria um indicativo de que essas crianças se sentem inseguras, o que talvez 

seja fruto de uma educação punitiva. 
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Paulo - Aluno do 4º ano 

Figura 10: Quem educa  

 

Corroborando as ideias de Rosas e Cionek (2006), que discutem as 

implicações da violência intrafamiliar para o desenvolvimento das crianças, 

observamos que estas práticas prejudicam-nas em vários estágios de sua vida, 

podendo afetar, inclusive, sua aprendizagem escolar. 

As escolas pesquisadas perceberam manifestações dessa natureza 

e suas consequências no desenvolvimento das habilidades dos alunos, 

expressadas por meio de comportamentos agressivos e baixa autoestima, 

conforme enfatizado pelas educadoras que participaram da pesquisa. 

A realidade percebida nesta pesquisa evidencia a importância de 

avaliarmos as práticas educativas, bem como o papel da escola diante da 

violência que invade seus espaços. Assim, ao pensar a escola como 

construtora de relações de saberes, não seria o momento de pensarmos a 

transformação da educação com princípios éticos que envolvam afeto, atenção 



147 
 

 

e respeito, elementos tão importantes para o desenvolvimento dos indivíduos 

em formação – as crianças. 
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As produções infantis refletem então a crueldade 

dos acontecimentos; o trágico sobressai, posto 

que tais fatos são apreendidos ao nível mais 

cotidiano da vida. 

Florence de Mèredieu  

 

sta pesquisa implicou em algumas dificuldades por 

questões de disponibilidade por parte das pessoas que 

integram as escolas colaboradoras, talvez pelo fato de já 

ser recorrente pesquisadores adentrarem nesse espaço para a realização de 

suas atividades, mas não retornarem ao mesmo trazendo alguma contribuição. 

Isto pode ter gerado um sentimento de descrença, o que afeta a colaboração e 

a participação efetiva das escolas em pesquisas acadêmicas e científicas.  

Outra dificuldade diz respeito à assimilação da representação dos 

desenhos, pois se trata de um universo particularizado pela psicologia, apesar 

de muitos antropólogos e sociólogos se dedicarem ao estudo de determinados 

comportamentos sociais através do desenho. 

Nesse sentido, reforçamos que diante desta temática é necessário 

um detalhamento refinado por parte dos pesquisadores, para apreender as 

relações de violência expressas pelas crianças. Com este material, 

conseguimos captar a vivência familiar dos alunos, visto que nos possibilitou 

criar laços entre pesquisadora e os sujeitos da pesquisa. 

Isso nos permitiu assimilar, de forma mais profunda, as práticas 

educativas aplicadas e as implicações da violência intrafamiliar para o 

desenvolvimento afetivo e social das crianças, presentes nas vivências 

cotidianas no âmbito escolar, de forma intrassubjetiva, sobretudo no momento 

em que as questionávamos, víamos e ouvíamos a fala, o olhar e a emoção das 

crianças, emprestando significados ao que desenhavam. 

A empiria deste estudo foi constituída pela percepção da violência 

intrafamiliar de gestores, da equipe pedagógica e de professores, bem como 

pela representação de desenhos infantis de alunos de escolas da rede 

municipal da cidade de Natal. 

Evitamos discutir fatores relacionados às condições sociais de 

existência dos alunos, classe social, entre outros, o que poderia ou não 

E 
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influenciar nos resultados, tendo em vista que a finalidade precípua da 

pesquisa combinava duas significações da temática de um lado pelos sujeitos 

que a sofrem e de outros por sujeitos que têm como função profissional além 

de educar em sentido formal cuidar das crianças. 

Ao refletirmos sobre a concepção de violência intrafamiliar no 

cenário escolar, observamos que nas escolas das 3 regiões pesquisadas, 

situadas em bairros da Zona Sul, Norte e Leste da cidade de Natal, esta 

violência foi apresentada nas falas dos gestores e da equipe pedagógica, 

quando relataram casos de violência física e negligência sofridas pelos alunos, 

situação enfatizada nas experiências relatadas nas cartas dos professores.  

Ao confrontarmos as respostas dos gestores com as das equipes 

pedagógicas da mesma escola, percebemos que havia sincronia entre eles. 

Todos esses sujeitos perceberam e relataram o entendimento da violência 

intrafamiliar, caracterizando-a como formas mais visíveis a violência física e a 

negligência, configurada pela falta de cuidado com a higiene e a saúde dos 

alunos. 

Além disso, professores e coordenadores reafirmaram a existência 

de implicações para a aprendizagem, a exemplo da agressividade recorrente 

entre os alunos, bem como a indisciplina, evidenciada pela não submissão às 

normas da escola. 

Entretanto, quando questionados se recorreram a alguma instituição 

ou órgão de proteção à criança, houve desencontro nas respostas. Isso 

ocorreu em duas escolas: Jacarandá e Ipê Amarelo, situadas nas Zonas Sul e 

Norte, respectivamente. As gestoras argumentaram que procuraram ajuda nas 

instituições citadas, enquanto as duas coordenadoras pedagógicas disseram 

que não havia essa necessidade, embora tenham constatando a falta de 

articulação entre as escolas pesquisadas e as instituições de proteção aos 

direitos da criança. 

Acreditamos que esse tipo de ação acaba por contribuir para a não 

assistência aos alunos que sofrem com a violência. O que foi comprovado nos 

depoimentos é que as crianças acabam sendo retiradas da escola, sem que 

seu sofrimento tenha sido, de fato, resolvido ou pelo menos amenizado.  

Desse modo, os gestores e as equipes pedagógicas expressaram 

sua visão acerca da violência nos questionários de pesquisa. Nestes, deram 
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vida a suas percepções sobre a temática estudada, relatando com eficácia 

como esta se apresenta na escola. Notamos que, eles estão construindo 

saberes sobre a violência intrafamiliar, e tentam buscar apoio, muito embora a 

compreensão de suas consequências para a aprendizagem infantil no contexto 

escolar ainda seja difícil. 

Apesar desses profissionais reconhecerem tais implicações, não 

existem em suas escolas pesquisas que fundamentem a relação entre violência 

e aprendizagem. No entanto, vimos que a realidade vivenciada por eles 

dificulta seu papel no que tange à responsabilidade de zelar pelo bem-estar 

dos discentes, uma vez que as escolas não conseguem a articulação 

necessária com os órgãos de proteção pública, garantindo o combate à 

violência sofrida por seus alunos. 

Embora exista um projeto denominado “A escola que protege”, 

elaborado pelo Mistério da Educação e Cultura, em 2009, com o intuito de 

capacitar a comunidade escolar no que toca ao fenômeno da violência nesse 

âmbito, possibilitando, assim, sua capacitação continuada para o combate, não 

houve relatos, por parte de nenhuma escola pesquisada, quanto à presença 

desse projeto. 

Cremos que a implantação de tal projeto, se efetiva, garantiria o 

bem-estar das crianças que sofrem com os maus-tratos, pois implica numa 

formação, que contribui não apenas para compreender, mas elaborar ações 

voltadas para a resolução ou redução do problema da violência.  

Quanto às educadoras, embora percebam as consequências da 

violência intrafamiliar para a aprendizagem das crianças, os seus saberes 

precisam de aprofundamento sobre o fenômeno, de modo que contribuam de 

forma mais eficaz para o desenvolvimento dos alunos em suas múltiplas 

dimensões (social, intelectual, psicológica e emocional). 

Entretanto, das 9 educadoras que participaram da pesquisa, apenas 

um terço delas identificou a violência vivenciada por seus alunos. Isso nos leva 

a pensar que a escola ainda não está preparada para lidar com esse fenômeno 

tão presente em seus limites, o qual, muitas vezes, passa despercebido no 

cotidiano escolar. Outro fator preponderante para isso pode estar ligado à falta 

de entrosamento entre a direção, equipe pedagógica e as professoras no trato 

sobre a questão. 
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Acreditamos que, como um sonho passível de ser concretizado ou, 

como discute Boaventura de Souza Santos, uma utopia do possível, a escola 

enquanto lugar de ressignificação é possível, podendo proporcionar um 

convívio capaz de garantir o respeito aos Direitos Humanos, através de uma 

educação democrática, onde se trabalhe com a família valores humanos 

essenciais à educação de seus filhos. Assim, poderá contribuir para evitar as 

manifestações da violência na família, lançando um novo sentido a essas 

relações na vida das crianças e dos seus responsáveis. 

Através dos desenhos, as crianças representaram suas famílias e 

contaram suas experiências sobre as práticas punitivas vividas no âmbito 

familiar. Assim, significaram sua visão do fenômeno como narrativas do 

cotidiano familiar, lugar onde as trocas subjetivas e objetivas dão-se entre os 

membros da família. 

O relacionamento da criança com seus familiares foram 

representados em seus desenhos que deram significado aos seus sentimentos, 

pois estes, muitas vezes, não são verbalizados. O carinho recebido nas 

relações familiares ou a falta dele foi mostrado de maneira clara e 

emocionante.  

As crianças pesquisadas mostraram em seus desenhos as práticas 

punitivas (desenhos como sandálias, cipó, cinto e colher de pau apareceram 

como objetos de punição) presentes na educação por elas recebida. Os 

desenhos nos quais as crianças expressaram essa prática confirmam que 

ainda existe, no seio da sociedade brasileira, e especificamente na cidade de 

Natal, a configuração de práticas punitivas como meio de conquistar a 

obediência infantil. 

Essas práticas têm como fim punir o corpo do sujeito transgressor, 

enfatizando que a educação é imposta pela dor, resquícios de uma educação 

disciplinar que tem suas raízes no Brasil colonial, fruto da educação jesuítica, 

que valoriza a obediência, a disciplina, e a conquista através da força. Tais 

práticas são contrárias à nova percepção sobre educar, que enfatiza o diálogo, 

a criatividade e o afeto. 

Em alguns desenhos, o personagem educador familiar foi 

representado em grande estatura, subjulgando os pequenos, impondo sua 

autoridade, sua força (física e moral) coercitiva, para conseguir obediência, no 
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sentido, pelo traçado, de que tamanho é sinônimo de força, pensamento 

característico da infância. Esta obediência é conquistada pelo medo e 

autoritarismo, contrários ao diálogo. 

A história da educação de crianças informa que esta se fez através 

de punições, e que apesar das sociedades terem se desenvolvido em várias 

dimensões, entre estas a educativa, ainda dá-se ênfase à educação impositiva 

desde o nascimento das crianças. Isto pode ser verificado quando são 

impostas práticas educativas com o uso da força e do medo. 

Essas experiências trazem, também, a face mais perversa da 

história do Brasil, que mostra a existência de dezenove mil crianças e 

adolescentes retirados de suas famílias por força judicial, fruto de relações 

familiares consideradas inapropriadas para a saúde mental, física e 

socioemocional desses jovens. 

Sabemos que no Brasil, constitucionalmente, crianças e 

adolescentes são bem amparados. Constatamos também que ao longo dos 25 

anos da Constituição de 198827, e dos 23 anos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, criada em 199028, não se observou grandes mudanças na 

realidade dessas crianças, pois a cultura ainda é um fator que conta muito na 

forma como as crianças são tratadas nos seus lares. 

Considere-se, também, o agravante do descaso do Estado brasileiro 

para com a educação básica. Há uma necessidade urgente de se repensar 

essas relações da percepção de como educar crianças, para que realmente os 

direitos destas sejam efetivados e respeitados. É necessário que se faça valer 

os direitos previstos constitucionalmente e, ao mesmo tempo, que se utilizem 

meios que possibilitem práticas educativas, nas quais as crianças não precisem 

ser educadas através da punição corporal, devendo-se melhorar, também, o 

modo como os pais tratam seus filhos. 

Desse modo, acreditamos que as práticas punitivas que ainda 

imperam nas relações familiares significadas tão bem pelas crianças, precisam 

de um olhar mais dedicado da sociedade e do Estado, no sentido de garantir 

que elas tenham, de fato, acesso à dignidade física, moral e social. 

                                                             
27

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. 
28

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. 
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Acreditamos que as práticas punitivas trazem dificuldades à infância, 

entre elas o enfrentamento diante da própria violência intrafamiliar, que pode 

marcar o infante para a vida toda. Reafirmamos que essa violência nega o 

direito das crianças à liberdade e ao respeito, aprisionando a sua vontade e 

relegando-as à condição de objeto, ao submetê-las ao poder irrefletido do 

adulto, mesmo que no âmbito familiar. 

Os estudos acerca do tema ratificam que tais práticas influenciam 

negativamente o desenvolvimento das crianças, pois acarretaram baixa 

autoestima e comportamentos agressivos no ambiente escolar, configurando, 

assim, danos emocionais e sociais. 

Salientamos que as consequências desse fenômeno podem ser 

amenizadas ou reconstruídas, conforme consideram vários estudiosos 

referenciados nesta pesquisa, ao chamarem a atenção para a constituição de 

instituições sociais e/ou culturais que ofereçam à criança uma relação afetiva, 

um recurso externo, permitindo-lhe ressignificar seu sofrimento e, assim, 

superá-lo. 

Dessa maneira, a escola pode contribuir com essa ressignificação, 

buscando desenvolver e ensinar valores, criando um ambiente de confiança 

para propiciar um lugar significativo para a criança. Para que isso ocorra, é 

necessário que haja diálogo, valorização individual, incentivo à cooperação, 

autoridade sem autoritarismo da direção e da equipe pedagógica, afeto, 

respeito entre alunos e professores e a participação da família e da 

comunidade, para proporcionar o desenvolvimento das crianças em sua 

plenitude. 

Compreendemos, pois, que a escola poderá contribuir para o 

desenvolvimento pleno dos seus alunos, quando visto como espaço de 

formação propício ao acolhimento necessário, no qual a criança tenha uma 

relação de pertencimento, um lugar de trocas e de encontros expressivos. 

Por fim, ressaltamos que esta pesquisa é apenas um fragmento que 

traduz um pouco da realidade escolar que enfrenta, entre outros percalços, as 

implicações da violência intrafamiliar a alastrar-se no seu cotidiano. Estas 

implicações impõem novos desafios tanto para os personagens diretos da 

escola, como para a sociedade e o Estado. 
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Assim, esperamos que as interpretações oriundas deste trabalho 

possam contribuir para novas pesquisas que tratem da problemática 

relacionada ao entendimento e ao enfrentamento da violência que alui a 

escola. Para tanto, acreditamos que o saber acadêmico pode contribuir com 

pesquisas que visem apreender esse universo, construindo estratégias de ação 

junto às instituições de ensino infantil, de modo que estas tenham os 

instrumentos necessários para enfrentar o fenômeno de forma mais eficaz. 
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