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RESUMO 

 

Autora: Daniela de Araújo Ando 

Título: Currículo escolar: possibilidade de apoio ao enfrentamento da 
violência doméstica (estudo de uma prática em São José dos Campos/SP) 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar ações educativas, 

desenvolvidas no espaço de uma escola do Ensino Fundamental I, em São 

José dos Campos/SP, que possam oferecer subsídios para a construção de um 

currículo escolar com possibilidades de enfrentamento da violência doméstica. 

Esse estudo desenvolveu-se numa abordagem qualitativa, utilizando-se de 

pesquisa bibliográfica, análise documental, observação participante, diário de 

campo e entrevistas com 13 educadores. A pesquisa evidenciou um conjunto 

de ações - que estão em constante construção e renovação - na escola 

pesquisada, que revelam a possibilidade de apoio do currículo escolar no 

enfrentamento da violência doméstica. Os desafios para a construção de um 

currículo com possibilidades de enfretamento da violência doméstica contra a 

criança são imensos, mas é um caminho a ser construído pela instituição 

escolar, partindo de um olhar crítico para a sua realidade, com o objetivo de 

construir um currículo conectado com as preocupações reais dos educandos, 

educadores e comunidades. Espera-se, com a realização dessa pesquisa, 

oferecer à sociedade propostas para o enfrentamento da violência doméstica 

contra criança, a partir de um currículo escolar democrático, envolvendo assim 

educandos, educadores e comunidades na prevenção e enfrentamento da 

violência doméstica. 

 

Palavras-chave: currículo escolar; violência doméstica; enfrentamento da 

violência doméstica. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Author: Daniela de Araújo Ando 

Title: School Curriculum: the possibility of support on the fight against 

domestic violence (a study on the practice in São José dos Campos/São 

Paulo) 

 

This study aims at researching educational actions developed within the 

facilities of an Elementary School, in São José dos Campos/São Paulo, which 

may provide subsidies to build up a school curriculum that implies the possibility 

to fight against domestic violence. This study has been developed on qualitative 

approach grounds, using literature, document analysis, participating 

observation, field journal and interviews with 13 educators. The study evidenced 

a set of actions – which is in constant development and renewal – within the 

school being researched that unfolds the possibility of the school curriculum to 

give support to the fight against domestic violence. The challenges to create a 

school curriculum that implies fighting domestic violence against children are 

huge, but this is a path to be opened by the school as an institution, starting 

from a critical look at its reality, aiming at elaborating a curriculum attached to 

the actual concerns of students, educators, and community. It is expected that, 

with this study, the society can be offered proposals to fight domestic violence 

against children, having a democratic school curriculum as the baseline, 

involving, thus, students, educators and the community in the prevention and 

fight against domestic violence.  

 

Keywords: school curriculum; domestic violence; fight against domestic 

violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

O currículo tem sido alvo de muitas discussões no contexto acadêmico, 

principalmente, nas últimas décadas do século XX e XXI. Esses debates estão 

relacionados, sobretudo, à importância e à necessidade de uma definição do 

campo do currículo, diante de um contexto cada vez mais variado e 

caracterizado por problemas sociais, que atingem diretamente as atividades 

pedagógicas dos educadores. Dentre as questões sociais agravantes que 

chegam ao espaço escolar, destaca-se a violência doméstica contra a criança, 

que, infelizmente, atinge índices alarmantes de violência da própria família 

contra a criança, em suas diversas modalidades, ou seja, violência física, 

sexual, psicológica e negligência. 

 

O currículo escolar e a questão da violência doméstica são temas 

complexos, não só pela questão conceitual, histórica e social, mas pelo próprio 

desafio de se rever práticas educativas que considerem a relevância dessas 

duas temáticas, em busca da construção de um currículo com possibilidades 

de apoio ao enfrentamento da violência doméstica. Para tanto, entendo que a 

construção do currículo, com possibilidades de enfrentamento da violência 

doméstica, deve estar pautada em perspectivas democráticas. No currículo 

democrático, os educandos são estimulados a analisarem criticamente os 

acontecimentos e os problemas que vivenciam no dia a dia, e a construir 

espaços de discussão e de convivência, em que as tomadas de decisão são 

orientadas por valores democráticos. Ou seja, não contempla apenas o que a 

instituição educacional acredita ser importante, mas os interesses e realidades 

dos educandos e da comunidade. 

 

O interesse pela temática do presente trabalho teve início, a partir de 

dois acontecimentos: o primeiro foi fruto do trabalho que desenvolvi no 

programa Sentinela, em Manaus, como pedagoga, participando de oficinas e 

palestras, visando à prevenção da violência doméstica contra crianças e 

adolescentes. Nesse trabalho, tive contato com escolas e educadores, que 

demonstravam grandes dificuldades em encaminhar problemas referentes à 
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violência contra os educandos, principalmente, quando relacionada à violência 

doméstica. A partir daí, comecei a questionar, enquanto profissional da 

educação que atuou, por diversos anos, como professora e coordenadora 

pedagógica, como a instituição escolar, por meio dos educadores e das ações 

pedagógicas, poderia contribuir no enfrentamento da violência doméstica? 

 

O segundo acontecimento foi o meu ingresso no Mestrado do 

Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo (PUC-SP), que venho 

realizando com muitas discussões e leituras da temática do currículo. A partir 

dessa vivência, percebi que poderia realizar meu estudo sobre a temática da 

violência doméstica e as contribuições do currículo para o enfrentamento desse 

problema social. 

 

Assim, essa dissertação tem como objetivo investigar as ações 

educativas, desenvolvidas no espaço de uma escola do Ensino Fundamental I, 

que possam oferecer subsídios para a construção de um currículo escolar com 

possibilidades de enfrentamento da violência doméstica. 

 

Adotei, para realização desse estudo, uma abordagem qualitativa, com 

os seguintes procedimentos e instrumentos de pesquisa: pesquisa bibliográfica, 

análise documental, observação participante, diário de campo e entrevistas. Na 

escola pesquisada, foram realizadas entrevistas com 13 educadores1. 

 

Como estava residindo em São José dos Campos/SP há alguns anos, 

e já mantinha contato com a Secretaria de Educação do Município, resolvi 

desenvolver a pesquisa em uma escola desse município. De início, a escola foi 

recomendada pela Secretaria Municipal de Educação, como uma instituição 

que poderia estar desenvolvendo um trabalho diferenciado na questão do 

enfrentamento da violência doméstica. Além da escola municipal, mais duas 

instituições fizeram parte da pesquisa, o Conselho Tutelar e a Delegacia de 

                                                           
1
 Decidimos em utilizar o termo “educadores”, ao invés de “professores”, entendendo que nem todos os 

profissionais da escola, que foram entrevistados, são, efetivamente, professores. Essa denominação 
genérica teve o objetivo de preservar a identidade dos profissionais da educação. 
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Defesa da Mulher. Nelas, buscamos explorar dados relativos à violência 

doméstica contra crianças e adolescentes, bem como analisá-los, 

posteriormente, para que pudessem iluminar a discussão desse trabalho. 

 

Os resultados da investigação serão apresentados em três capítulos, 

como se segue. 

 

No capítulo I, busco apresentar algumas reflexões sobre a violência 

relacionada a três questões: violência contra criança, violência doméstica e seu 

enfrentamento. 

 

No Capítulo II, trato da discussão da concepção do currículo escolar 

com perspectivas democráticas no enfrentamento da violência doméstica, 

explicitando as teorias do currículo - teorias tradicionais e críticas. 

 

No Capítulo III, apresento o contexto da escola pesquisada, 

destacando três aspectos: as propostas de trabalho, as práticas e desafios dos 

docentes, e, por último, discuto as possibilidades e potencial da equipe escolar 

na construção de um currículo voltado para o enfrentamento da violência 

doméstica contra a criança. 

 

Nas considerações finais, apresento algumas reflexões sobre ações 

que colaboram para a construção do currículo com possibilidades de 

enfretamento da violência doméstica contra criança. Existem essas 

possibilidades, mesmo diante de grandes limitações das políticas públicas, da 

falta de articulação da rede de proteção, da ausência de uma lei de proteção a 

vítimas e da vulnerabilidade dos educadores, ao realizarem uma denúncia. 

Existe a possibilidade, graças a um esforço coletivo dos educadores em criar, 

reconstruir paradigmas, concepções, conceitos e construir práticas que 

contribuem para o enfrentamento da violência doméstica. 
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CAPÍTULO I 

VIOLÊNCIA, ENFRENTAMENTO E ESCOLA 

 

1.1 Violência 

 

 “Existe violência em todo lugar...” 

(Educador 6) 

 

De acordo com o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde (2002), 

publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), do total de 1,6 milhão 

de mortes violentas no mundo, cerca de metade são causadas por suicídio, 

18,6% decorrente das guerras e 31,3% de homicídios. O número de mortes 

violentas, no Brasil, representa 14% dos homicídios mundiais. As taxas mais 

altas de homicídios no mundo correspondem aos homens de 15 a 29 anos 

(19,4 por 100.000), seguidos pelos de 30 a 44 anos (18,7 por 100.000), sendo 

considerada, atualmente, como uma das principais causas de óbito em todo o 

mundo, principalmente para população de 15 a 44 anos. (KRUG et al, 2002, 

p.11) 

Nesse mesmo relatório, define-se a violência, como: 

 

... uso da força física ou do poder real ou em ameaças, contra 
si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de 
resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 
desenvolvimento ou privação. (KRUG et al, 2002, p.5) 

 

O problema da violência é fundamentalmente social, pois está presente 

em toda a história e mudanças da sociedade. Para Zaluar (1994), a violência 

não é algo próprio de uma sociedade ou período, mas está presente em todas 

as épocas e sociedades, por atos que podem ser caracterizados como 

violentos. O que diversifica são os formatos de manifestações e as regras 

sociais que as controlam. 

Existem diferentes definições de violência, algumas até coincidem, 

outras divergem. É ingênuo tentar definir violência de forma fixa, simples e 

conclusiva. A concepção sobre o tema da violência, em suas variadas 
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dimensões (violência estrutural, doméstica, institucional, etc.), parece sempre 

insuficiente e escassa, mesmo contando com diversos estudos sobre o tema. 

Pode-se considerar o termo violência como um objeto em construção, sujeito a 

múltiplos olhares, frente a não obviedade do termo. 

A seguir, de forma breve, são apresentadas algumas características da 

violência na realidade brasileira, para uma melhor compreensão desse 

problema. 

Chauí (1999) acredita que a violência, na realidade brasileira, é 

ocultada por, basicamente, quatro dispositivos de imagem e explicação, não 

permitindo que a realidade seja visível e compreensível por toda a sociedade. 

Para a autora, o primeiro dispositivo é o jurídico, no qual a violência está 

centrada somente no crime contra a propriedade e a vida da pessoa. O 

segundo dispositivo é denominado “dispositivo sociológico”. Aqui, a violência é 

considerada “um momento de anomia social, isto é, um momento, no qual 

grupos sociais atrasados ou arcaicos entram em contato com grupos sociais 

modernos e, desadaptados, tornam-se violentos” (CHAUÍ, 1999). Nessa linha 

de pensamento, Domenach (1981) diz que a violência não pode ser tratada 

como um fenômeno que alcança e surge somente no outro. Para ele, 

 

é demasiado fácil e ineficaz condenar a violência como um 
fenômeno exterior e, inclusive, como algo estranho ao ser 
humano, quando na verdade ela o acompanha incessante até 
na articulação de seu discurso e na afirmação mesma da 
evidência racional. (DOMENACH, 1981, p.37) 

 

O terceiro diz respeito ao dispositivo de exclusão, em que são 

distinguidos os brasileiros não violentos (nós) e os violentos (os outros). O 

violento é considerado como todo aquele „atrasado‟ e „deserdado‟, que utiliza 

sua energia contra a “propriedade e a vida de „nós brasileiros não violentos” 

(CHAUÍ, 1999). Por último, a autora mostra o dispositivo do pensamento em 

que a sociedade brasileira não seria violenta, no qual os casos de violência são 

apenas acidentes que ocorrem na “superfície da sociedade”. Chauí (1999) 

continua a explicar que, por esse motivo, a mídia fala de violência, utilizando 

palavras como “surto”, “onda”, “epidemia”, “crise”, ou seja, como algo 

temporário e aleatório. 
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Dessa maneira, as desigualdades econômicas, sociais e 
culturais, as exclusões econômicas, políticas e sociais, o 
autoritarismo que regula todas as relações sociais, a 
corrupção como forma de funcionamento das instituições, o 
racismo, o sexismo, as intolerâncias religiosa, sexual e política 
não são considerados formas de violência, isto é, a sociedade 
brasileira não é percebida como estruturalmente violenta e por 
isso a violência aparece como um fato esporádico superável. 
(CHAUÍ, 1999) 

 

Pesquisas sobre a violência no Brasil apontam que a “sociedade 

brasileira manifestou alto grau de tolerância e, em resposta à violência, 

produziu estratégias de adaptação” (PERALVA, 2000, p.21). A autora continua 

seu pensamento, afirmando que 

 

...quanto maior a capacidade de uma coletividade em 
reconhecer a importância da cooperação para agir sobre si 
mesma, quanto maior sua capacidade em vincular o interesse 
individual e coletivo, menores são as chances de que ela se 
veja a braços com violências extremas. (p.21) 

 

 

1.2 Violência contra a criança 

 

A gente lida com isso (violência) quase todos os dias. Senta 
na roda, tenta conversar com eles (...).  É sempre assim: uma 
conversa de roda, uma história relacionada à violência. 
(Educador 9) 

 

Os dados referentes à mortalidade por agressões contra crianças no 

Brasil, na faixa etária de 0 a 14 anos, no período de 2000 a 2007, mostram que 

6.188 crianças foram vítimas fatais de agressão. (BRASIL, 2009) 

Por violência contra criança se entende toda ação e omissão que seja 

capaz de levar a lesões, agravos e transtornos a seu desenvolvimento integral. 

Esses eventos estão envoltos 

 

...numa transgressão de poder (...) numa coisificação da 
infância, (...), numa negação do direito que crianças e 
adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em 
condição peculiar de desenvolvimento”. (AZEVEDO & 
GUERRA, 2000, p.3) 
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Del Priore (2004), em seu estudo sobre a história das crianças no 

Brasil, mostra que existe uma enorme distância entre o mundo infantil, descrito 

pelas organizações internacionais, não governamentais e pelas autoridades, 

daquele, no qual a criança encontra-se diariamente imersa. Ela ainda afirma: 

 

O mundo que a criança deveria ser ou ter é diferente daquele 
onde ela vive, ou no mais das vezes, sobrevive. O primeiro é 
feito de expressões como a criança precisa, ela deve, seria 
oportuno que, vamos nos engajar em que, até o irônico vamos 
torcer para. No segundo as crianças são enfaticamente 
orientadas para o trabalho, para o ensino, para o adestramento 
físico e moral, sobrando-lhes pouco tempo para a imagem que 
normalmente a ela está associada: do riso e da brincadeira. 
(DEL PRIORE, 2004, p.8) 

 

A realidade da violência contra criança foi e tem sido registrada, 

durante séculos, em diferentes países do mundo, pela literatura, arte e 

ciências. Encontram-se relatórios sobre infanticídio, assassinatos, abandono e 

outros tipos de violência contra crianças, desde as civilizações antigas. 

 

Quadro 1. Número de vítimas de violência, menores de 18 anos em São José 

dos Campos-SP no ano de 2009 

Tipos de Crimes 
Autoria 

Conhecida 
Autoria 

Desconhecida 
Total 

Lesão corporal dolosa 22 2 24 

Maus tratos 18 2 20 

Ameaça 10 3 13 

Estupro 11 3 14 

Atentado violento ao pudor 18 2 20 

Abandono de incapaz 6 - 6 

Difamação, calúnia e injúria 4 1 5 

Corrupção de menores 2 - 2 

Abandono intelectual / material 4 - 4 

Constrangimento ilegal 1 - 1 

Tentativa de estupro 1 - 1 

Total 97 13 110 

Fonte: Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos-SP / Secretaria de Segurança 

Pública / Departamento de Planejamento e Controle. 
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Em dados coletados na Delegacia de Defesa da Mulher, no município 

de São José dos Campos, referente ao número de vítimas de violência, 

menores de 18 anos, no ano de 2009, constatou-se que o maior número dos 

casos está relacionado a crimes de lesão corporal, maus tratos e atentado 

violento ao pudor contra crianças e adolescentes. O que mais chama a atenção 

é que de um total de 110 casos, 97 são de autoria conhecida. 

Crianças e adolescentes são os grupos mais vulneráveis a sofrerem 

transgressão dos seus direitos, comprometendo e afetando, direta ou 

indiretamente, sua saúde física, mental e social. 

 

... crianças e adolescentes negros, mais do que os brancos, 
estão sujeitos à discriminação; crianças e jovens do sexo 
masculino, mais do que do sexo feminino, estão sujeitos à 
violência fatal; crianças e adolescentes do sexo feminino são 
mais vitimizadas pela violência não letal; deficientes físicos, 
portadores de HIV/AIDS e crianças e adolescentes pobres são 
mais vulneráveis e expostos aos acidentes e violência e aos 
danos por estes provocados. (SOUZA & JORGE, 2007, p.26) 

 

Crianças e adolescentes são vítimas de violência doméstica e 

institucional, no interior das famílias, nas escolas e em instituições como 

internatos e albergues. Crianças são vítimas de violência doméstica e 

institucional, tendo como justificativa de que necessitam ser educadas e 

corrigidas. 

Por meio de pesquisas, tem-se conhecimento de que a violência contra 

criança é democraticamente difundida entre os vários segmentos da sociedade. 

Apesar dos dados constituírem um alerta real, não se pode considerar essa 

realidade passível de medição. O fenômeno da violência contra a criança é 

culturalmente construído, histórico e complexo, pois 

 

...por mais que se tente mapear todas as manifestações de 
violência contra crianças, tal esforço seria sempre incompleto, 
pois à medida que se avança na construção da consciência 
social acerca dos seus direitos, no conhecimento científico 
sobre as consequências de certos atos e processos, acaba-se 
por identificar novas formas de violência a serem enfrentadas. 
(DESLANDES, 2004 p.44) 
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1.3 Violência doméstica contra criança 

 

...a violência doméstica, ter tem, mas eu não sei quais os 
alunos sofrem essa violência aqui na escola (...) tem bastante, 
mas eu desconheço o total de números: 2, 3, 4. Aqui nesse 
bairro tem bastante, mas eu não sei quais são. Eu não posso te 
dar detalhes porque eu não sei dados. (Educador 6) 

 

Realizar intervenções para quebrar o ciclo de violências contra crianças 

torna-se uma tarefa urgente. Não é uma tarefa fácil, pois esta demanda 

“estratégias baseadas na práxis e no estudo/pesquisa deste fenômeno”. 

(VENCINA, 2006, p.58) 

O que geralmente se espera de uma família é que, sobretudo, ela 

possa proporcionar cuidado e amparo, que favoreça a aprendizagem de afeto, 

a construção de identidades e vínculos. Essa perspectiva não pode ser 

considerada como garantia, mas como possibilidade. 

 

De acordo com o contexto em que se vive, do apoio que se 
recebe (ou sua ausência), da inclusão social que se desfrute 
(ou não), tais possibilidades podem ser ampliadas ou 
drasticamente reduzidas.  Entretanto, a família não pode ser 
vista apenas de uma forma passiva frente à mudança social. 
Ela é um dos atores sociais que contribuem, segundo as 
circunstâncias e diferentes graus de liberdade, para definir as 
formas e os sentidos da própria mudança social. Assim, ela 
pode mudar ou contribuir para a transformação do cotidiano de 
sua comunidade e, unindo-se a outras, pode exercer influência 
na alteração de padrões sociais mais amplos. (DESLANDES, 
2004, p.19) 

 

É preciso compreender que a família, como uma organização, inclui, 

em seu contexto, possibilidade de violência em suas relações. A partir do 

momento em que as relações se desorganizam, o potencial destrutivo se 

expande. 

Famílias com dinâmica de violência apresentam algumas dificuldades, 

tais como são apontadas por Scodelario (2002): 

 

 intensa dificuldade na comunicação entre seus membros; as 

pessoas não expressam seus sentimentos de forma livre; 
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 silêncio compartilhado pela vítima e agressor, devido ao medo de 

exposição; 

 para os pais dessas famílias, os filhos devem atender às 

necessidades dos adultos, e, principalmente, às deles (pais); 

 sentimento de baixa autoestima e negação do valor e interesse 

pelo outro. É comum o autor de a agressão menosprezar o 

indivíduo que foi vitimizado; 

 dificuldade em aceitar, reconhecer e respeitar os limites. O 

agressor abusa do poder, para satisfazer seus desejos, prazeres e 

necessidades; 

 dificuldade em socializar e inserir seus filhos culturalmente; 

retraimento social acentuado; núcleo familiar fechado. 

 

O problema da violência doméstica apresenta uma determinação 

complexa, decorrente de fatores culturais e sociais. Na esfera cultural, existe o 

consentimento de que a criança é propriedade de seus pais e, por isso, podem 

ser educadas por castigos físicos, considerados como uma prática pedagógica. 

A compreensão de que o filho é uma propriedade dos pais ainda é aceita 

culturalmente. (AZEVEDO, 2007; RICAS et al, 2006) 

Zaluar (1994), ao se referir sobre os filhos no contexto urbano e rural, 

afirma que eles deixaram de ser considerados como um “investimento para o 

futuro” e se tornaram incômodo. A situação se agrava quanto mais pobre for a 

família e se não tiver um pai presente. Dessa forma, a criança deixa de ser 

uma força de trabalho, de ser um braço a mais, para se tornar uma “boca” a 

mais para comer. 

A figura da criança visualizada pelos adultos, principalmente, os pais, é 

de um ser impotente, fraco, sem direito a decisão, em circunstância familiar e 

na sociedade, em geral. É nessa relação de força - o adulto que tudo sabe e a 

criança que nada sabe - que a violência doméstica contra criança é produzida, 

tendo como justificativa educar e corrigir o erro de comportamento. A história 

de crianças e adolescentes é conhecida como um processo de contínuos 

maus-tratos, crueldade, exploração do trabalho, abuso sexual e negligências. 

Saeta e Souza Neto (2006) também observam que a cultura opressora e 
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autoritária que permeia a sociedade brasileira dificulta a implantação do bem-

estar social delineado no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

Nesse contexto, a violência doméstica passa a ser compreendida como 

todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis, contra 

crianças e/ou adolescentes, sendo capaz de causar à vítima dor ou dano de 

natureza física, sexual e/ou psicológica. Por isso, a violência doméstica implica, 

de um lado, numa transgressão do poder/dever de proteção do adulto e, de 

outro, numa coisificação da infância, isto é, numa negação do direito que 

crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em 

condição peculiar de desenvolvimento. (AZEVEDO & GUERRA, 2000, p.15) 

A violência, no interior da família, revela-se de diferentes formas, e, 

quando relacionada à criança e ao adolescente, costuma ser classificada como 

negligência, violência física, violência sexual e violência psicológica. 

A negligência é um termo internacionalmente utilizado para indicar a 

omissão de pais ou responsáveis, em termos de prover as necessidades 

físicas, de saúde, educacionais, higiênicas de crianças e adolescentes e/ou de 

supervisionar suas atividades. Uma forma extrema de negligência é o 

abandono. (AZEVEDO & GUERRA, 2000, p.13; SOUZA & JORGE, 2007, p.25) 

A violência física caracteriza-se pelo uso da força física, de forma 

intencional, não acidental, praticada por pais e/ou responsáveis, com o objetivo 

claro ou não de ferir, deixando ou não marcas evidentes. É uma das formas 

mais evidentes identificadas, inclusive pelo sistema de saúde. Segundo 

concepções mais recentes, o castigo repetido, não severo, também é 

considerado violência física (BRASIL, 2002). Nessa categoria são comuns 

murros, tapas, agressões com diversos objetos e queimaduras por objetos ou 

líquidos quentes. (RIBEIRO et al, 2005, p.114) 

A violência sexual refere-se ao ato ou jogo sexual, relação hétero ou 

homossexual, considerado como abuso de poder, no qual se usa a criança 

e/ou o adolescente para gratificação sexual de um adulto. É importante 

ressaltar que a criança é sempre vítima e não poderá ser transformada em ré. 

De acordo com Sanderson (2005), a atividade na violência sexual pode 

envolver contato físico, incluindo atos penetrantes (por exemplo, estupro ou 

sodomia) e atos não penetrantes. Pode incluir atividades sem contato, tais 
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como levar a criança a olhar ou produzir material pornográfico ou assistir a 

atividades sexuais ou encorajá-la a comportar-se de maneira sexualmente 

inapropriada. 

A violência psicológica refere-se à depreciação, à discriminação, ao 

desrespeito e impor exigências exageradas à criança e ao adolescente, no que 

se refere ao rendimento escolar ou às demais capacidades. 

No que se refere às diferentes formas de violência doméstica (física, 

sexual, psicológica, negligência/abandono), é necessário destacar que crianças 

e adolescentes estão expostos a mais de uma forma de violência e delas são 

vítimas, de forma geral, concomitantemente. Dificilmente a criança sofre um 

único tipo de violência. 

Os escassos dados encontrados sobre a violência doméstica contra 

crianças e adolescentes, no Brasil, dizem respeito somente a incidência2, sem 

relatos da prevalência3. Os dados estatísticos sobre a incidência da violência 

doméstica contra crianças e adolescentes, no período de 1996 a 20074, 

apontam algumas questões: a) a camuflagem da violência fatal, que encobre o 

verdadeiro número de vítimas por atos ou omissão; b) o número de denúncias 

de violência sexual contra crianças e adolescentes aumentaram com o passar 

dos anos; c) a negligência surge como a violência mais notificada, durante os 

12 anos da pesquisa realizada. 

Um dos fatores que comprometem a qualidade dos dados 

apresentados é o fato de existir uma estatística oficialmente registrada e outra 

“oculta” e desconhecida, que ocorre, sem que as instâncias oficiais tenham 

conhecimento. “A cultura do silêncio é uma estratégia utilizada para manter o 

clima de violência intrafamiliar, a qual é fortalecida pelas práticas coercitivas, 

por pressões psicológicas, físicas, morais e religiosas”. (LEAL, 1998, p.20) 

 

Muitas vezes, elas não falam (crianças), você não consegue 
tirar delas. É a lei do silêncio. Aqui tem disso. São famílias que 
você não consegue entrar. Não consegue enxergar o interior 
delas. Por mais que você pergunte para a criança, ela não fala. 
(Educador 12) 

                                                           
2
 Número de casos novos detectados em um período. 

3
 É definido como o número de casos de violência doméstica que uma população distingue haver sofrido 

na infância. 
4
 Esses dados foram estabelecidos, a partir das denúncias registradas, em diferentes Estados do Brasil. 
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Quadro 2.  Incidência da violência doméstica contra crianças e adolescentes no 

Brasil, por modalidade, de 1996 a 2007 

Anos 

Violência 
Física 

Violência 
Sexual 

Violência 
Psicológica 

Negligência 
Violência 

Fatal 

Total de 
casos 

notificados 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

1996 525 44 95 8 0 0 572 48 0 0 1192 100 

1997 1240 60 315 15,3 53 2,6 456 22,1 0 0 2064 100 

1998 2804 22,2 578 4,6 2105 16,6 7148 56,6 0 0 12635 100 

1999 2620 39,3 649 9,7 893 13,4 2512 37,6 0 0 6674 100 

2000 4330 38,9 978 8,8 1493 13,4 4205 37,7 135 1,2 11141 100 

2001 6675 32,9 1723 8,5 3893 19,2 7713 38,1 257 1,3 20261 100 

2002 5721 35,8 1728 10,8 2685 16,8 5798 36,3 42 0,3 15974 100 

2003 6497 31,3 2599 12,5 2952 14,2 8687 41,9 22 0,1 20757 100 

2004 6066 31 2573 13,2 3097 15,8 7799 39,9 17 0,1 19552 100 

2005 5109 26,5 2731 14,2 3633 18,9 7740 40,2 32 0,2 19245 100 

2006 4954 26,7 2456 13,2 3501 18,9 7617 41,1 17 0,1 18545 100 

2007 2940 25,1 1057 9 2285 19,5 5422 46,3 10 0,1 11714 100 

Total 49481 31 17482 11 26590 16,6 65669 41,1 532 0,3 159754 100 

Fonte: LACRI/USP. 

 

Para Chesnais (1999), a violência camuflada atrás dos muros das 

casas, a violência sexual, as rixas familiares e as crianças espancadas só são 

conhecidas, muito parcialmente, mesmo, em caso de morte das vítimas; as 

circunstâncias das mortes são, então, esmagadas sob uma capa de silêncio. 

Não se tem a intenção de focar a família somente em condição de 

vulnerabilidade social, afetada pela violência, mas entender que essa “rede de 

relações” tem potencial para tornar-se um ambiente verdadeiramente 

acolhedor, cuidadoso, afetuoso e preocupado com as necessidades de 

crianças e adolescentes, ao invés de ser vista somente como fracasso. 

 

1.3.1 Os problemas ocasionados pela violência doméstica 

 

Os problemas ocasionados pela violência doméstica contra crianças e 

adolescentes, de acordo com o relatório Mundial sobre Violência e Saúde, 
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contribuem para a formação de uma parte significativa da população mundial 

com doenças, como câncer, doenças pulmonares e cardíacas. As 

consequências decorrentes da violência sofrida pela criança e adolescente 

variam e dependem: a) da idade do agredido e do agressor; b) da relação que 

a criança tem com o agressor; c) da fase do desenvolvimento da criança, em 

que a violência ocorreu; d) da gravidade do abuso; e) da reação do ambiente; f) 

da personalidade da vítima. (KRUG et al, 2002) 

No quadro abaixo, pode-se verificar a relação das doenças decorrentes 

dos maus-tratos, segundo a OMS: 

 

Quadro 3. Consequências dos maus-tratos de crianças sobre a saúde 

 Físicas: 

Lesões (abdome, tórax, oculares, cerebrais, sistema nervoso central) 

Lacerações, abrasões, queimaduras 

Hematomas, inchaços, fraturas 

Deficiência 

 Relacionadas com a saúde sexual reprodutiva: 

Problemas de saúde reprodutiva, disfunção sexual 

Doenças sexualmente transmissíveis, incluindo HIV/Aids 

Gravidez indesejada 

 Psíquicas e de comportamento: 

Álcool e outras drogas 

Depressão, ansiedade, prejuízo cognitivo, hiperatividade 

Comportamento violento e outros 

Atraso no desenvolvimento, baixo desempenho escolar 

Transtornos alimentares e do sono 

Sentimentos de vergonha e culpa 

Incapacidade de se relacionar e falta de autoestima 

Estresse Pós-Traumático, comportamento suicida 

 Outras consequências em longo prazo: 

Doença pulmonar crônica, doença hepática 

Problemas de saúde reprodutiva, como infertilidade 

Câncer 

Fonte: OMS, Relatório Mundial sobre Violência e Saúde (2002). 
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De acordo com Ferrari (2002), no caso da violência doméstica física na 

infância e adolescência, as consequências podem ser a curto e longo prazo: 

 

Consequências em curto prazo: 

a) Problemas físicos. 

b) Dificuldades no desenvolvimento das relações de apego e afeto: 

 desenvolver reações de evitação e resistência ao apego; 

 problemas como depressão e redução da autoestima; 

 distúrbios de comportamento tanto por assumir um padrão similar 

ao dos pais (tornando-se agressivos), como apresentar pouca 

desenvoltura social ou reação inadequada ao estresse. 

c) Modificação no desenvolvimento cognitivo, na linguagem e no 

rendimento escolar. 

 

Consequências em longo prazo: 

a) Consequências físicas. 

b) Pais abusadores, mais tarde. 

c) Comportamento delinquencial e comportamentos suicidas na 

adolescência, gerando assim mais problemas emocionais, como 

depressão, ansiedade. 

d) Comportamento criminal violento, mais tarde. 

 

Em relação ao caso de violência sexual, Ferrari (2002) revela que de 

60% a 80% das vítimas apresentam alguns distúrbios: 

 

Consequências imediatas: 

a) Efeitos físicos: 

 distúrbios do sono (17 a 20%); 

 alterações de hábitos alimentares (5 a 20%); 

 gravidez (1 a 11%); 

 DST. 

b) Efeitos psicológicos mais habituais: 

 medo (40 a 80%); 
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 hostilidade perante o sexo do agressor (13 a 5%); 

 culpa (25 a 64%); 

 depressão (em torno de 25%); 

 baixa autoestima (cerca de 58%); 

 conduta sexual anormal - masturbação compulsiva, exibicionismo 

(27 a 40%); 

 angústias, agressões, condutas antissociais; 

 sentimentos de estigmatização. 

c) Efeitos sociais mais comuns: 

 dificuldades escolares; 

 discussões familiares frequentes; 

 fuga (33% a 50%); 

 delinquência, prostituição. 

 

Consequências em longo prazo: 

 Fobias, pânico, personalidade antissocial. 

 Depressão com idéias de suicídio, tentativa ou suicídio levado a 

cabo. 

 Cronificação dos sentimentos de estigmatização. 

 Isolamento. 

 Ansiedade, tensão e dificuldades alimentares. 

 Dificuldade de relacionamento com pessoas do sexo do agressor 

(amigos, pais, filhos e companheiros). 

 Distúrbios sexuais. 

 Drogatização e alcoolismo. 

 

1.3.2 O enfrentamento da violência doméstica contra crianças 

 

Apesar de a violência doméstica ser objeto de estudo, pesquisas e 

reflexões em diferentes áreas do conhecimento, seu enfrentamento é complexo 

e difícil; dada sua própria e inerente complexidade, a identificação e a 
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prevenção da violência doméstica contra crianças são dificultadas em 

diferentes contextos. 

A trajetória de crianças e adolescentes brasileiros tem desvendado 

uma sequência de privações dos direitos essenciais à vida, alimentação, 

educação, saúde e lazer, que caracterizam um quadro de política de mal-estar 

social. (SAETA & SOUZA NETO, 2006, p.19) 

O primeiro relato científico sobre espancamento de crianças foi 

descrito, em 1860, por um professor francês, Ambroise Tardieu. Nesse artigo, o 

autor comentava 32 casos de crianças que foram espancadas ou queimadas, 

sendo que 18 foram a óbito. Anteriormente a esse trabalho, o relato de crianças 

que foram maltratadas só existia em contos, literatura e lendas. Diferentes 

autores citavam em suas obras os maus-tratos de crianças, mas somente por 

uma visão literária e não científica. 

John Caffey, em 1946, relatou seis casos de crianças que foram 

espancadas. Foram detectadas fraturas de ossos e presença de hematomas. A 

definição e o debate sobre o abuso/abandono infantil, até o final da década de 

50, mantiveram-se limitados ao serviço social e à área legal. Apesar de 

inúmeras famílias de crianças e adolescentes utilizarem esses serviços, não 

existia uma consciência pública do problema dos abusos contra crianças e 

adolescentes. (FERRARI, 2002, p.49) 

Nos anos de 1924 e em 1952, ocorreram reuniões internacionais, em 

Genebra e Viena, que visavam à garantia de direitos e bem-estar das crianças. 

Em 1959, acontece a Assembléia Geral da ONU, em que é aprovada e 

proclamada a Declaração dos Direitos da Criança. Esta declaração é composta 

por dez princípios que expressam os fundamentais cuidados e garantem a 

imprescindível proteção, de que as crianças precisam e merecem. O ano de 

1979 foi considerado como o Ano Internacional da Criança, em comemoração 

aos 20 anos da Declaração dos Direitos da Criança. 

É somente na década de 1960, que os cientistas e pesquisadores 

“despertam” para o problema da violência contra crianças e adolescentes. Nos 

Estados Unidos, em número cada vez maior, casos de crianças com lesões 

não acidentais chegavam aos hospitais. Essa realidade veio a fomentar a 

organização de um Simpósio Sobre Abuso Infantil, organizado por Kempe e 
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colaboradores. Os trabalhos destes pesquisadores iniciaram uma campanha, 

por meio da qual os médicos eram obrigados a denunciar os casos de abusos 

contra a criança, iniciativa essa que passou a ser legislada. 

No Brasil, Passeti (2004) registra que, durante um período de mais de 

sessenta anos, a preocupação do Código de Menores (1927) até a Política de 

Bem Estar Social, que ficou consagrada no Código dos Menores de 1979, era 

aplicar a prática de internação para crianças e adolescentes abandonados, 

pobres e infratores. Para esse autor, essa política veio para estigmatizar 

crianças e jovens da periferia como menores perigosos. A ênfase nesse 

período era dada à correção de comportamentos para a “integração social”. 

A partir da década de 1980, surgem as primeiras críticas e 

questionamentos à “Política Nacional de Bem Estar do Menor” e ao “Código de 

Menores”. Nessa mesma década, no Brasil, passa a ser estudada a violência 

contra a criança e o adolescente e é intensificada a luta pela garantia dos 

direitos da criança e do adolescente. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a legislação 

demonstra a preocupação com a garantia dos direitos da criança e do 

adolescente e com o seu futuro 

 

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, ao lazer, à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação e exploração, 
crueldade e opressão. (Artigo 227 da Constituição Federal) 

 

Mesmo considerando o avanço que expressava o disposto na 

Constituição Federal de 1988, Azevedo (2005) destaca que, ainda, se 

necessitava de uma lei ordinária que revogasse a velha legislação do período 

autoritário. Nova luta se iniciou, a qual culminou com a aprovação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. (AZEVEDO, 2005, p.277) 

No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), se define o que pais, 

sociedade, estado, família, crianças e adolescentes podem fazer e quais são 

as consequências das omissões e ações que prejudicam as crianças e os 

adolescentes. Com essa lei, crianças e adolescentes passaram a ter direitos e 
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deixaram de ser considerados “objetos de direitos” para “tornarem-se cidadãos 

e sujeitos de direitos”. (FERRARI, 2002) 

 

O ECA almeja alcançar essa proteção integral por meio de 
direitos que garantam pleno desenvolvimento a 
crianças/adolescentes – é doutrina defendida pela ONU, com 
base na Declaração Universal dos Direitos da Criança que 
afirma o valor da criança como ser humano; a necessidade de 
respeito especial à sua condição de pessoa em 
desenvolvimento; de valorizar  a infância e a juventude como 
portadores da continuidade do povo e da espécie e de 
reconhecer a sua vulnerabilidade. (FERRARI, 2002, p.54) 

 

No ECA, fica estabelecida a criação e o funcionamento, em cada 

município, do Conselho Tutelar, que se constitui em órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente” (artigo 131). Com isso 

presume-se uma observação atenta e vigilante da sociedade, para que 

nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da 

lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais” 

(Artigo 5º do ECA). 

Mesmo com todas essas conquistas em favor da proteção da criança e 

do adolescente, Deslandes et al (2005) constata que 

 

Hoje no Brasil, desenvolvem-se ações de proteção infantil e de 
prevenção de maus tratos semelhantes às que são produzidas 
há décadas nos países com maior grau de desenvolvimento 
econômico. Contudo, o escopo de atuação ainda está 
localizado em cidades de maior urbanização; a abrangência 
ainda é restrita e voltada para pequena parcela da população 
de menor poder aquisitivo; o grau de amadurecimento ainda é 
muito preliminar; a avaliação dos programas é praticamente 
inexistente; e a consciência social sobre prevenção em nível 
familiar ainda é incipiente. (p.60) 

 

Além dos problemas levantados por Deslandes, pode-se constatar que 

a cultura opressora e autoritária, que favorece o poder do adulto sobre a 

criança, que se submete ao adulto, porque ele é superior, tem sido um dos 

grandes obstáculos na luta contra a violência doméstica, impossibilitando a 
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implantação e efetivação do bem-estar social para crianças e adolescentes. Na 

realidade brasileira, a criança tem sido valorizada, nos discursos, e 

desvalorizada, na prática, com uma cidadania de “segunda classe”, fator que 

sutilmente permite que crianças e adolescentes sejam violados em suas casas, 

em instituições e nas ruas. 

 

1.3.3 A escola e o enfrentamento da violência doméstica 

 

1.3.3.1 O papel social da escola 

 

Esses alunos precisam de um atendimento diferente; eles 
precisam de um olhar mais atento a tudo... Porque é uma 
situação que exige do professor um olhar para esse aluno 
como um ser humano e não como qualquer, como um 
favelado, como alguns falavam. (Educador 12) 

 

Schilling (2004), em seu livro A sociedade da Insegurança e a violência 

nas escolas, questiona se a escola é o “céu” ou “inferno”. A autora afirma que a 

escola aparece, nos debates contemporâneos sobre o problema da violência, 

em alguns momentos, como vítima da violência externa e, ao mesmo tempo, 

como uma comunidade que tem sua “cota própria de violência”. Essa violência 

pode ocorrer de maneira “naturalizada ou invisível”, por meio da reprodução 

das desigualdades sociais, de gênero, raça, pobreza e exclusão, etc. Portanto, 

a escola teria a sua “cota de violências sócio-econômicas”. 

A história da escola é marcada como um lugar de reprodução das 

desigualdades sociais, das distinções de gênero, raça, exclusão, pobreza e 

exclusão. Apple (2006) chama atenção para o fato de que a educação faz parte 

de um mundo bem real das relações de poder cambiantes e desiguais e se não 

se levar a sério esse fato, pode-se cair no erro de estar morando em um mundo 

separado da realidade. Para ele, as desigualdades são preservadas, 

reproduzidas e reforçadas pela escola, por meio do seu currículo, atividades 

pedagógicas, avaliação e o contexto da sala de aula. Portanto, se a escola for 

considerada somente como um sistema de mecanismo voltado à reprodução 

econômica e cultural não se está desafiando as práticas dominadoras na 

educação. 
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Tem-se a clareza de que a escola pode 

 

...servir para reproduzir as injustiças, mas, 
concomitantemente, é também capaz de funcionar como 
instrumento para mudança; as elites a utilizam para garantir 
seu poder, mas, por não ser asséptica, ela também serve para 
enfrentá-las. (CORTELLA, 2008, p.114) 

 

Por isso, o desafio da escola é transformar-se em um ambiente, onde 

seja possível a realização de análises críticas e produção de informação, mas, 

essencialmente, formar sujeitos aptos ao processo de criação e reflexão. A 

função fundamental da escola é a construção da cidadania e que se constitua 

num espaço, em que se exercite e se estimule o convívio democrático e 

solidário. Nessa caminhada, a escola tem o compromisso de incentivar seus 

indivíduos a pensarem profundamente sobre o mundo e auxiliá-los a 

desenvolver uma competência de criticar a sociedade, em que vivem, e qual o 

papel a cumprir nela. (LIBÂNEO, 2001; DUBET, 2003; PETESON, 2001) 

A escola tem sido mencionada e apontada como uma instituição que 

influencia significativamente o desenvolvimento e comportamento de crianças e 

adolescentes, capaz tanto de potencializar os riscos, quanto de resguardar 

seus alunos. Um bom relacionamento, apoio entre professores, alunos e 

funcionários, abertura para comunidade, bem como uma boa gestão, são 

elementos fundamentais de escolas bem-sucedidas. 

O ambiente escolar só poderá desenvolver sua função protetora, a 

partir do instante, em que o seu olhar traduza respeito, valorização e 

reconhecimento social dos alunos, professores e funcionários. Nas estratégias 

de valorização, de acordo com Abramovay (2003), necessitam estar presentes 

o afeto e proximidade possível entre os agentes do processo educativo. 

Um investimento no corpo docente é imprescindível, com ações 

propiciadoras de um clima de satisfação entre os professores, que será 

marcado pelo acolhimento, apoio e condição, para que desenvolvam, no seu 

trabalho, um bom relacionamento, companheirismo e estímulo a ideias novas. 

O interesse do aluno em buscar novos conhecimentos dependerá do clima 

positivo e de respeito gerado, no contexto escolar. Faz parte desse processo 

um clima de inclusão dos alunos, sua família e comunidade com suas 
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particularidades, valores e cultura; pois, só assim, os alunos estão motivados 

na busca de novos conhecimentos. Nesse sentido, é importante lembrar o 

comentário de Cortella, quando enfoca a aula como o interior de uma relação 

afetiva, a aula impõe dedicação, confiança mútua, maleabilidade e prazer 

compartilhado. (CORTELLA, 2008, p.101) 

O papel da escola trata-se, fundamentalmente, de ajudar o aluno a 

entrar na vida com capacidade para interpretar os fatos mais importantes 

relacionados, quer com seu destino pessoal, quer como destino coletivo. 

(DELORS, 2004, p.60) Na contemporaneidade, o papel da escola é atenuar, 

em parte, os efeitos da desigualdade e preparar cada indivíduo para lutar e se 

defender, nas melhores condições possíveis, no cenário social. Assim, 

também, preparar os educandos para refletir criticamente e conduzir-se 

democraticamente, numa sociedade não-democrática (GIMENO SACRISTÁN 

& PÉREZ GOMÉZ, 1998, p.22-24) 

 

1.3.3.2 A escola e o enfrentamento da violência doméstica 

 

No diálogo do dia a dia, é que você vai descobrir que vida essa 
criança tem; o que acontece lá (casa) para que ela traga essa 
violência para dentro da escola. (Educador 2) 

 

Sanderson (2005) destaca a escola como instituição fundamental na 

prevenção da violência contra crianças. Para a autora, as crianças, muitas 

vezes, têm mais contato com professores do que com seus pais ou com outros 

adultos. Dessa forma, as escolas são apontadas como locais que devem ser 

seguros, com capacidade para estimular o debate sobre a violência, portando 

recursos para auxiliar as crianças a compartilharem suas experiências, sem 

que essas sejam estigmatizadas. A escola é um lugar ideal para prevenção e 

combate à violência doméstica, uma vez que o principal agressor comumente 

encontra-se na família. (BRINO & WILLIAMS, 2003, pg.114) 

É certo que a escola seja um ambiente importante no enfrentamento da 

violência doméstica. Entretanto, durante essa pesquisa, foram identificados 

alguns problemas que dificultam a possibilidade de o ambiente escolar tornar-

se um espaço de enfrentamento da violência doméstica. Esses problemas 
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serão discutidos, a seguir, a partir de dois pontos: a) Rede de proteção e 

escola; b) Legislação brasileira e garantia dos direitos às vítimas. 

 

a ) Rede de proteção5 e Instituição Escolar 

A dificuldade está relacionada ao frágil contato da escola com a rede. 

Alguns profissionais demonstraram, pelos relatos, que a escola desenvolve um 

trabalho autônomo, isoladamente, quando se trata de problemas relacionados 

à violência doméstica. 

 

Não há um trabalho em rede. (...) a gente faz o que pode para 
ajudar, mas o que vai fazer a mais? O que me frustra muito 
nesse lugar, o que eu sinto, é que as pessoas querem que a 
gente resolva o problema, mas(...) não dá para resolver. Eu só 
pego aquilo que é meu, o que não, é não é. É muita falta de 
humanidade; as pessoas não são vistas com o respeito que 
merecem. O trabalho de rede não funciona (...) pelo menos 
para a minha realidade. Tem que melhorar muito. Eu não acho 
que exista trabalho de rede. (Educador 12) 

 
Não tive conhecimento de nenhum caso (violência doméstica) 
que precisou chamar alguma dessas ajudas (instituições 
públicas da rede de proteção). Geralmente nós conseguimos 
resolver aqui mesmo. (Educador 11) 

 

O contato com o Conselho Tutelar é privilegiado em relação às outras 

instituições, visto que esse órgão é apontado como uma das poucas 

instituições que trabalham, em parceria, com a escola. 

 

A maioria dos casos de falta são todos para lá (conselho 
tutelar). Tem que encaminhar através desses documentos que 
você viu (ficha de encaminhamentos para Conselho Tutelar). 
(Educador 12) 
 
A gente tenta no diálogo; quando não dá, a gente leva para 
direção, para orientação educacional (...) para que sejam 
tomadas outras atitudes. Alguns são encaminhados até o 
conselho tutelar, porque se percebe que a situação na casa 
está bastante complicada. É mais ou menos esse 
procedimento que nós adotamos aqui. (Educador 7) 

                                                           
5
 Assis (2007, p.117) descreve redes de proteção como tipo de rede social, no entanto possui 

especificidades que a diferenciam de outras redes. Por exemplo, sua estruturação, muitas vezes, exige 
um movimento e acordos mais formais para que as parcerias respondam a algumas demandas. Há 
demandas como: maior urgência no atendimento para que se interrompa ou se reduza a exposição de 
pessoas às situações de violência; especialização dos profissionais para a atenção a essas situações e 
um perfil afinado para o enfrentamento da violência. 
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Com certeza, todos os casos são notificados, seja para o 
conselho tutelar (...) ou mesmo na delegacia da mulher. Há o 
encaminhamento de orientar as mães que procurarem ajuda 
(...) no caso a violência do cônjuge que agride a esposa e os 
filhos. (Educador 5) 

 

Outra dificuldade apontada é a ausência de diálogo entre a escola e os 

programas de atendimento às vítimas, que fazem parte da rede de proteção. 

Após o encaminhamento da criança pelo Conselho Tutelar a outras instituições, 

a escola não recebe informações do desenvolvimento do trabalho com esses 

alunos encaminhados. 

 

Os professores não sabem quais os alunos são acompanhados 
por programas sociais (...); eu tenho muitos alunos que são 
atendidos, mas eu não tenho o número de alunos, não é 
repassado. Fica difícil repassar o retorno para eles 
(professores). Eu já pedi para as pessoas do próprio local 
(instituições da rede de proteção) que eu quero isso. Quem 
participa eu não sei (...) sei por causa dos atestados que 
chegam para mim. Eu gostaria de saber (alunos atendidos). 
Tem professores que perguntam e eu não sei responder. (...) é 
difícil quando um professor te pergunta e você não tem a 
resposta (...). Não tem como dá o retorno para eles. Quando eu 
sei (...) falo: olha (...) uma família atendida! (Educador 12) 

 

Nessa realidade, a proteção à vítima fica prejudicada, perante a 

ausência de uma rede de proteção.  Os professores desconhecem o trabalho 

em rede e quais as instituições que fazem parte da rede de proteção às 

crianças vítimas de violência doméstica. Alguns educadores relataram que 

entram em contato com os pais ou responsáveis, colocando em risco, em 

alguns casos, a vida dos próprios alunos. 

 

Quando ocorre, a gente pede ajuda dos pais. A gente sempre 
passa o caso para a orientação; assim, são feitos os 
encaminhamentos. (Educador 1) 
 
Sim, violência tem bastante; você já deve ter notado. Então, 
quando a gente percebe o caso, chama a criança. (...) procura 
chama o pai para conversar e saber o que realmente está 
acontecendo. Algumas vezes, não entramos em profundos 
detalhes, porque a gente sabe que a comunidade é meio 
atípica. (Educador 8) 
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b) Legislação Brasileira e garantia dos direitos às vítimas 

De acordo com Kamimura (2009), o Brasil não dispõe de uma 

legislação que possa garantir o exercício dos direitos das vítimas de violência. 

A pesquisadora afirma que, mesmo a vítima correndo riscos e ameaças de 

morte, se não confirmar os fatos analisados em um procedimento judicial, 

dificilmente terá êxito na inserção em programa de proteção. Crianças e 

adolescentes vítimas de violência doméstica não dispõem de garantias de 

proteção, nem de reabilitação, na forma de cuidados médico, psicológico, 

social, jurídico, nem da não repetição da violência. 

 

Elas (crianças) vivem e convivem com a violência o tempo todo 
(...), isso é normal (...).Em alguns casos, a gente conhece as 
famílias. Quem a gente conhece (...) chama. A gente conhece 
com quem (...) pode conversar, como abordar o que aconteceu. 
Joga para ver o que os pais falam. (Educador12) 

 
Já teve caso de crianças que tinham marcas que alguém 
bateu. Eles mesmos não falam essas coisas, porque é raro 
ouvir de uma criança: foi meu pai que espancou. Deixo passar, 
mas a gente chama a orientação educacional que geralmente 
faz esse trabalho de chamar os pais, que chama para 
conversar.  Se for um caso muito sério, encaminha. O conselho 
tutelar que é parceiro da gente. (Educador 8) 

 

Professores, orientadores pedagógicos, crianças e adolescentes não 

se sentem seguros, ao realizar denúncias de violência. 

 

Aqui tem pessoas e pessoas. Você sabe quem você aborda. 
Tem pessoas que reagem com violência com a gente: xingam, 
falam palavrões. Você tem que saber falar com muito cuidado 
(...). Você tem que ter um cuidado total, se não você acaba 
levando “xingo”. (Educador 12) 

 

O depoimento de um educador6 ressalta a carência da rede de 

proteção para resguardar a vítima e o profissional que está denunciando. 

Nesse caso, o que fica latente é que a escola encontra muita 

dificuldade e falta de condições e apoio para realizar um trabalho de 

                                                           
6
 Teve o caso de uma criança com o rosto machucado. Eu conversei com ela; ela não quis falar o que era, 

tem uma pessoa na família dessa criança que é muito perigosa. Foi feita a denúncia. O (...) é uma pessoa 
perigosa, uma pessoa violenta que não mede o que faz para os outros. Se souber (denúncia) vem aqui e 
faz estragos. Aqui nós temos que tomar muito cuidado com essas abordagens. 
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enfrentamento da violência doméstica contra criança, porque, de fato, não 

existe uma rede de proteção, nem uma legislação que garanta segurança a 

todas as pessoas envolvidas nesse processo. 

Face ao exposto, mesmo diante das inúmeras dificuldades enfrentadas 

pela escola no que diz respeito ao enfrentamento da violência doméstica, é 

importante e válido ressaltar, como contraponto e possibilidades, experiências 

de instituições educacionais, que Apple e Beane mostram em seu livro Escolas 

Democráticas. Nessa obra, são apresentadas experiências de escolas públicas 

com os mais variados problemas, como violência, pobreza, minorias éticas, 

disparidades sociais e econômicas etc., que vivenciaram uma proposta de 

educação para a democracia. 

 

As escolas democráticas, como a própria democracia, não 
surgem por acaso. Resultam de tentativas explicitas de 
educadores colocarem em prática os acordos e oportunidades 
que darão vida à democracia. Esses acordos e oportunidades 
envolvem duas linhas de trabalho. Uma é criar estruturas e 
processos democráticos por meio dos quais a vida escolar se 
realize. A outra é criar um currículo que ofereça experiências 
democráticas... (APPLE & BEANE, 2001, p.20) 

 

A primeira frente de trabalho para a constituição de escolas 

democráticas abrange não só mecanismos de gestão escolar, 

 

...mas, numa escola democrática, é verdade que todos aqueles 
diretamente envolvidos, inclusive os jovens, tem o direito de 
participar do processo de tomada de decisões. Por esse 
motivo, as escolas democráticas são marcadas pela 
participação geral nas questões administrativas e de 
elaboração de políticas. Comitês, conselhos e outros grupos 
que tomam decisão no âmbito da escola incluem não apenas 
os educadores profissionais, mas também os jovens, seus pais 
e outros membros da comunidade escolar. Nas salas de aula, 
os jovens e os professores envolvem-se no planejamento 
cooperativo, chegando à decisão que respondem as 
preocupação, aspirações e interesses de ambas as partes. 
Esse tipo de planejamento democrático, tanto no âmbito da 
escola quanto no da sala de aula, não é uma „engenharia de 
unanimidade‟ para se chegar à decisão predeterminada que 
muitas vezes tem criado a ilusão de democracia, mas uma 
tentativa genuína de respeitar o direito de as pessoas 
participarem na tomada de decisão que afetam sua vida. 
(APPLE & BEANE, 2001, p.20-1) 
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A preocupação dessas instituições em construir espaços de discussão 

e de convivência, onde ocorrem as tomadas de decisão, são orientadas por 

valores democráticos. A cooperação e colaboração são elementos que marcam 

a comunidade de alunos, que são estimulados a mudarem para uma condição 

melhor a vida da comunidade, por meio da ajuda aos outros. Em relação aos 

educadores democráticos, estes não buscam suavizar a rigidez das 

desigualdades sociais na escola, mas transformar as condições que as 

originam. Esses educadores representam um papel fundamental dentro dessas 

instituições, pois são apresentados como pessoas que estimam e praticam o 

estilo de vida democrático. 

 

...o modo de vida democrático inclui o processo criativo de 
buscar formas de ampliar horizontal e verticalmente os valores 
da democracia. Mas esse processo não é apenas a 
participação numa conversa sobre qualquer coisa. Propõe-se, 
ao contrário, considerar de forma inteligente e reflexiva os 
problemas, eventos e questões que surgem no decorrer de 
nossa vida coletiva. (APPLE & BEANE, 2001, p.30) 

 

Aos alunos da escola democrática são propiciadas condições que 

possibilitem a compreensão da complexidade do contexto, em que vivem. A 

proposta da escola democrática não é somente reconhecer as experiências 

dos alunos, mas levar os educadores e adultos, que fazem parte da escola, a 

terem experiência no modo de vida democrático. 

 

Mas, assim como os jovens têm direito de ajudar a criar 
procedimentos para a sua própria educação, também os 
professores e outros educadores têm o direito a criar seus 
próprios programas de aperfeiçoamento profissional com base 
em sua percepção dos problemas e questões das salas de 
aula, escola e vida profissional. (APPLE & BEANE, 2001, p.33) 

 

É possível, portanto, mesmo em contextos vulneráveis, desenvolver um 

trabalho de ação conjunta entre professores e educandos comprometidos, para 

ir além das dificuldades impostas à escola. 
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1.3.3.3 O educador e o enfrentamento da violência doméstica 

 

Vagostello (2003), em um estudo realizado sobre a capacidade de a 

escola pública identificar situações de maus-tratos domésticos, utilizando de 

uma amostra com 90 profissionais (professores e diretores), constatou que os 

profissionais conseguem identificar casos e características de maus-tratos 

domésticos, entretanto não são capazes de resolver adequadamente esses 

casos. A autora ressalta que este procedimento pode colocar mais ainda em 

risco a integridade das vítimas. 

A questão da violência doméstica é tratada com temor na escola e os 

profissionais da educação ainda não demonstram preparo para tratar esse 

problema. Em outro estudo (VAGOSTELLO, 2006), a autora verifica as práticas 

de escolas públicas e privadas, frente a identificação de casos de violência 

doméstica contra crianças e adolescentes. Na pesquisa realizada em escolas 

localizadas, na cidade de São Paulo, com um total de 149 profissionais em 17 

instituições, constatou que os profissionais da educação participantes da 

pesquisa conseguem identificar casos de maus-tratos que envolvem seus 

alunos, mas não conduzem esses casos às autoridades competentes. 

Em relação à formação dos educadores, dos treze entrevistados, 

somente dois realizaram curso voltado para a temática de violência doméstica 

contra criança e adolescente. Esse resultado demonstra que, mesmo existindo 

o problema da violência doméstica no ambiente da escolar, ainda assim os 

investimentos em formação sobre a temática são incipientes. 

 

Preparado nunca está; acho que precisa sempre está se 
preparando, (...).   Não acredito que eu esteja preparada, 
porém tento me preparar, buscando sempre soluções. Mas se 
eu falar para você que hoje eu parei para estudar sobre casos 
de violências, isso é mentira, não faço isso. Tenho pensado 
nas melhores formas,... (Educador 11) 
 
...acho que sim, mas emocionalmente, às vezes, a gente se 
abala. É muito triste vê uma criança toda roxa, toda quebrada. 
Emocionalmente eu acredito que para mim pesa muito. Até 
atendo, vou, denuncio e faço, mas eu sofro muito. 
Tecnicamente sei todos os caminhos, quais os procedimentos, 
mas é muito triste. Eu espero nunca mais ver um aluno com o 
olhinho roxo. (Educador 12) 
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É complicado responder isso daí. Eu tenho bastante 
dificuldade, por ser um problema complicado, mas como aqui 
na escola nós temos a ajuda da orientação escolar, juntos 
vamos trabalhar. (Educador 1) 
 
Não ainda, a cada dia aparecem casos difíceis de resolver e 
você tem que ter um preparo emocional. Tem coisas que você 
fica até abalado; que você vê. Quer ajudar e acaba 
atrapalhando. (Educador 6) 

 

Não se pode avaliar que o profissional da educação não consegue 

conduzir corretamente o caso, somente, pela questão de sua formação. É 

imprescindível pensar nas garantias de proteção que esse profissional tem, 

para que realize a denúncia com segurança. Nesse sentido, cabe lembrar o 

comentário de Schilling (2004), quando observa que estamos cercados de 

„medos ambientes‟, sem saber se nosso planeta, nosso mundo, nossa 

vizinhança escaparão dos perigos. (p.15) 

 

Como eu vou resolver uma briga de “Marido e Mulher” na 
conversa com a criança. Você não pode se envolver (...) 
encaminho para orientação escolar. (Educador 8) 

 

Os profissionais que fazem parte da escola pesquisada também se 

sentem violentados pelos conflitos que, muitas vezes, acontecem nas 

redondezas da escola, como atos criminosos e conflitos entre grupos 

envolvidos no tráfico de drogas. 

 

Durante alguns dias da semana, os funcionários da escola 
trabalhavam “sob tensão”, por causa do tiroteio que ocorria no 

bairro.
7 

 

Os educadores entrevistados encontram-se em uma “corda bamba”, 

quando o assunto se refere à denúncia de violência doméstica. Os professores 

da escola pesquisada detectam os casos, mas rapidamente encaminham para 

a orientação educacional. Nenhum professor relatou que realiza denúncia, nem 

anônima. Durante as observações na escola, um educador sugeriu que fossem 

realizadas palestras sobre o tema da violência doméstica com os pais, 

                                                           
7
 Diário de campo. 



38 

 

 

entretanto o profissional frisou que necessitaria chamar alguém de fora, pois, 

no começo, os pais poderiam não gostar, mas que depois poderiam observar 

que essa palavra fosse importante.8 

Outra situação que demonstra a insegurança do professor em relação 

ao tema violência doméstica foi o fato de um educador se recusar a participar 

das entrevistas. Mesmo com as garantias do termo de consentimento livre e 

sigilo da pesquisa, o profissional recusou-se a participar da pesquisa, 

explicando que essa decisão é para a sua própria segurança. Esse profissional 

relatou que problemas relacionados à violência doméstica é com a orientação 

educacional, seu trabalho é com as questões de ler e escrever.9 

Convém ressaltar que numa ampla e complexa dinâmica, profissionais 

de Saúde e de Educação podem, ao mesmo tempo, ser alvo de violências, 

cuidar ou lidar com as vítimas da violência. (ASSIS, 2007, p.237) 

Por sua vez, não é fácil para o profissional de educação manter-se 

anônimo, após uma denúncia. A situação do professor que denuncia a 

violência doméstica é de extrema vulnerabilidade; todos os dias, ele está 

sujeito a encontrar “aquele” pai ou mãe agressores, denunciados por ele. 

Nesse cenário, é importante que se reflita não apenas sobre a 

formação do professor, para lidar com o problema da violência doméstica 

contra criança. Acima de tudo, deve-se questionar as garantias de segurança 

que o sistema público oferece, atualmente, para que esse profissional não seja 

ameaçado, violentado, ou o que muitos realizam: fazer parte do pacto do 

silêncio, por uma questão de sobrevivência. 

                                                           
8
 Diário de campo. 

9
 Diário de campo. 
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CAPÍTULO II 

CURRÍCULO, PERSPECTIVAS DEMOCRÁTICAS E 

ENFRENTAMENTO 

 

 

2.1 Construção histórica do currículo 

 

Pesquisar as práticas educativas desenvolvidas por educadores e, ao 

mesmo tempo, nelas descobrir formas para a criação de um currículo que 

possua possibilidades de enfrentamento da violência doméstica contra a 

criança, no contexto da escola, implica construir, teoricamente, um referencial 

que nos auxilie a olhar, dialeticamente, para essa realidade e nela analisando 

toda a problemática do contexto social mais abrangente. 

O currículo tem sido alvo de muitas discussões, no contexto 

acadêmico, principalmente, nas últimas décadas do século XX e XXI. O pano 

de fundo desses debates está relacionado, principalmente, à importância e 

necessidade de uma definição do campo do currículo, diante de um contexto 

cada vez mais variado e caracterizado por questões sociais, que atingem 

diretamente as atividades pedagógicas dos educadores. 

A composição histórica do currículo, nesse trabalho, tem como 

finalidade compreender como esse território que, inicialmente, nasceu ligado a 

um projeto social de dominação, hegemonia e desigualdades, possa contribuir 

para reconhecer as possibilidades, desafios e enfrentamento da violência 

doméstica contra a criança, em um contexto educacional, a partir do trabalho 

desenvolvido por educadores. Assim, tem-se como objetivo apresentar o 

currículo como um artefato de interações, no qual se entrecruzam processos, 

agentes e âmbitos diversos que, num verdadeiro complexo processo social, 

dão significado prático e real ao mesmo. (GIMENO SACRISTÁN & PÉREZ 

GÓMEZ, 1998, p.133). 

Hamilton (1992), ao tratar das origens do termo currículo, mostra que é, 

a partir do século XVI, que o termo currículo é introduzido nas discussões 

educacionais, como referência a um curso seguido por cada estudante e não 



40 

 

 

uma unidade pedagógica. Os diferentes elementos de um curso educacional 

deveriam ser tratados como uma única peça. Hamilton continua sua 

contribuição, afirmando que o termo currículo só entrou em discussão na 

educação, quando foi dada a oportunidade de ampliar a escolarização para 

uma parcela maior da população. 

De acordo com Silva (2007), os estudos iniciais sobre currículo 

começaram a ser concretizados, no final do século XIX e início do século XX. 

Desse modo, em uma disposição simplesmente didática, desejamos apresentar 

a trajetória histórica do currículo, focando duas teorias do currículo: Teorias 

Tradicionais e Teorias Críticas de Currículo. Embora Silva (2007) trate em seu 

livro Documentos de Identidade três teorias do currículo - tradicionais, críticas e 

pós criticas - optou-se, em função dessa pesquisa, por discutir somente as 

duas primeiras categorias, entendendo que as teorias pós-críticas encontram-

se, ainda, em fase inicial para serem incorporadas em minha análise. 

É preciso ressaltar que a necessidade de abordar as Teorias do 

Currículo, nesse trabalho, parte da compreensão de que 

 

... as teorias curriculares são teorias sociais, não apenas 
porque refletem a historia das sociedades, nas quais surgem, 
como também no sentido de que estão vinculadas com 
posições sobre mudança social e, em particular, com o papel 
da educação na reprodução ou transformação da sociedade. 
(GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.50) 

 

É, no final do século XIX e início do XX, que está localizado o 

surgimento da teoria tradicional do currículo. 

Com os movimentos migratórios e o processo de industrialização 

acelerado, a preocupação de se intensificar a massificação da escolarização. 

Em 1918, John Franklin Bobbitt escreve o livro The Curriculum em um período, 

em que diversas forças econômicas, políticas e culturais buscavam moldar os 

objetivos e as formas da educação de massas, de acordo com suas diferentes 

e particulares visões (Silva, 2007). Para Bobbitt, a escola deveria funcionar 

como uma empresa ou indústria, apontando, com nitidez, os resultados que 

pretendia alcançar. Com isso, o modelo proposto estava claramente 

direcionado para a economia. Ou seja, as escolas e o currículo precisariam 
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preparar os educandos, para se adaptarem às cobranças do mercado de 

trabalho, principalmente, o industrial. 

Outra característica importante, nesse período, está relacionada ao 

modo de produção industrial. Com o processo de industrialização, o trabalho 

artesanal, em que o trabalhador tinha o conhecimento de todo o processo de 

produção passa a ser substituído pela mão de obra especializada, isto é, o 

indivíduo só precisaria ter compreensão minuciosa de seu próprio serviço. 

Assim, uma das funções fundamentais do currículo, nesse princípio de 

teorização, refere-se à necessidade de ser diferenciado a fim de preparar os 

indivíduos de inteligência e capacidades diferentes para uma variedade de 

funções determinadas. Isto é, diferentes funções adultas estabeleciam 

responsabilidades sociais desiguais, que conferiam poderes e privilégios 

sociais também desiguais. (APPLE, 2006, p.115) 

Nesse mesmo período, surge uma corrente mais progressista que a 

corrente conservadora de Bobbitt, liderada por John Dewey. A proposta de 

Dewey em seu livro The Child and the Curriculum, de 1902, estava mais 

preocupada com a construção da democracia que com o funcionamento da 

economia. Para ele, era importante, por meio do currículo, levar em 

consideração os conhecimentos e os interesses de crianças e jovens. Para 

Dewey, a escola era compreendida como um local de vivência prática direta de 

princípios democráticos. Entretanto, a influência de Bobbitt seria tão grande 

quanto a de Dewey. (SILVA, 2007, p.23) 

A proposta de Bobbitt era que a educação deveria se tornar mais 

científica e a sua finalidade era uma preparação para a vida adulta. Os 

especialistas da área de educação deveriam organizar os currículos, que 

possibilitassem alcançar essas habilidades e, por último, desenvolver 

instrumentos avaliativos que pudessem “medir” se essas habilidades haviam 

sido alcançadas. 

Esse modelo tradicional é criticado por Apple (2006), quando afirma 

que 

 

...o que interessava a esses primeiros colaboradores do 
currículo era a preservação do consenso cultural e, ao mesmo 
tempo, a alocação de indivíduos em seus „devidos‟ lugares em 
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uma sociedade industrializada independentemente. (APPLE, 
2006, p.109) 

 

O currículo passa a ser compreendido como prescrição, ou seja, como 

uma norma, uma determinação, à margem do contexto, no qual se configura, e 

separado das condições, em que se desenvolve. Esse currículo estava 

fundamentado na cultura dominante. Logo, as crianças da cultura dominante 

não teriam dificuldades em decifrar esse “código”, pois isso já faz parte do seu 

dia a dia, do seu “contexto familiar”. Entretanto, para as crianças da classe 

dominada, os conteúdos e linguagem desse currículo são estranhos, pois elas 

não estão habituadas a esse código. Enfim, há uma oferta desproporcional de 

oportunidade de conexão entre o conhecimento escolar e o extra-escolar aos 

alunos oriundos de diferentes meios sociais. Consequentemente, essas 

questões, assim como os debates sobre poder, reprodução e seleção vão 

colaborar para o debate das teorias críticas do currículo, a partir de meados do 

século XX. 

A década de 60 é marcada por inúmeras críticas às teorias tradicionais. 

Enquanto estas teorias preocupavam-se com a técnica, na elaboração do 

currículo, com as “formas” sucintas para alcançar objetivos estipulados 

anteriormente e com a preocupação de que a escola funcionasse como uma 

indústria, as teorias críticas são teorias da desconfiança, questionamento e 

transformação social. (SILVA, 2007, p.30) O foco dessas teorias não era como 

elaborar o currículo, mas entender o que o currículo faz. Para esse autor, 

enquanto a teoria tradicional do currículo declarava o status quo como 

referencia desejável, as teorias críticas desconfiavam do status quo, 

responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais. (p.30) 

Como bem assinala Silva (2007), o alicerce das teorias críticas 

desenvolvido, nos anos 70 e 80, contaram com a contribuição de: a) Louis 

Althusser com seu ensaio filosófico A ideologia e os aparelhos ideológicos de 

Estado. Nesse ensaio, o autor ressalta a função dos conteúdos na difusão da 

ideologia e que a sociedade capitalista dependia de instituições como a escola 

para manter o status quo; b) Bowles e Gintis com o livro A Escola Capitalista na 

América, no qual instituem a vinculação entre escola e produção. Esses 

autores enfatizam que o processo de aprender, no interior da escola, 
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desenvolvia atitudes de subordinação, assiduidade, competência de comando, 

rigor em cumprir as tarefas no horário exato que são importantes para que o 

trabalhador fosse inserido, sem dificuldades, no mercado de trabalho; c) Pierre 

Bourdieu e Jean-Claude Passeron que centravam a crítica no processo da 

reprodução cultural. Para esses autores, a escola é um espaço onde a 

reprodução cultural dominante é assegurada onde se transmite que somente a 

cultura da classe dominante tem “prestígio” e “valor social”. 

A preocupação dos autores críticos não era em como expandir o 

currículo, enquanto técnica, mas, entender o que o currículo produz na vida das 

pessoas, da sociedade e das escolas. Outra questão era por que esses 

conhecimentos em detrimentos de outros? Que interesses orientaram essa 

seleção? 

É importante reconhecer que outros autores foram fundamentais para 

solidificar as teorias críticas sobre a educação e sobre o currículo, como Paulo 

Freire (1970), Baudelot e Establet (1971), Basil Bernstein (1971), Michel Young 

(1971), Michel Apple (1979) e Henry Giroux (1981). 

Autores como Michel Apple, Henry Giroux e Paulo Freire contribuíram, 

de forma expressiva, para a teoria crítica do currículo, visto que suas 

produções teóricas influenciaram decisivamente os estudos e as reflexões 

sobre o currículo, em ambientes educacionais acentuados por problemas 

sociais (como é a realidade da escola pesquisada, nessa dissertação). 

Michel Apple é considerado como um dos autores que mais 

influenciaram as teorias sobre o currículo. Sua crítica tem como base a relação 

entre currículo e poder. Para isso, ele adentrou à escola e investigou 

minuciosamente o currículo, percebendo, assim, que as instituições 

educacionais ajudam a reproduzir um conhecimento indispensável para 

sustentar os arranjos políticos, culturais e econômicos existentes (APPLE, 

2006, p.24). Para esse autor, o currículo e a educação nunca foram neutros e o 

educador, querendo ou não, encontra-se submergido em um ato político. 

Nesse sentido, na visão de Apple (2006) as instituições de ensino são, na 

maioria das vezes, os agentes decisivos de transferência de uma cultura 

dominante. 
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A crítica desse autor foi desenvolvida, a partir do conceito de 

hegemonia, que possibilita visualizar o 

 

...campo social como um campo contestado, como um campo 
onde os grupos dominantes se vêem obrigados a recorrer a 
um esforço permanente de convencimento ideológico para 

manter a sua dominação. (SILVA, 2007, p.44) 
 

Faz-se necessário frisar algumas facetas que caracterizam o trabalho 

de Apple, quanto à relação entre educação, conhecimento e sociedade: 

 

 Democrática: parte da compreensão de que todas as classes 

sociais têm o direito de terem acessibilidade ao conhecimento. 

 Conscientização: acontece, quando a pessoa está imersa 

criticamente na sociedade. A ferramenta principal da 

conscientização é o diálogo. 

 Emancipadora: é compreendida como o bem comum, tendo em 

vista a melhoria da qualidade de vida. 

 Participação: aperfeiçoamento da pessoa ou de uma instituição. A 

participação possibilita que cada um seja compositor de sua 

história, gerando assim a alternativa de ação. 

 

Um caminho que Apple (2006) indica para que as instituições escolares 

respondam à comunidade de forma diferente é 

 

...reconhecer as conexões históricas entre os grupos que 
detiveram o poder e a cultura que é preservada e distribuída 
por nossas escolas. Reconhecer isso pode ter outra 

consequência: que façamos perguntas. (APPLE, 2006, 
p.120) 

 

Giroux (1997), ao realizar sua crítica a Teorias Tradicionais do 

Currículo, afirma que uma pedagogia crítica só será estabelecida, se suas 

questões principais estiverem voltadas para questões de como auxiliar os 

alunos, principalmente, os das classes oprimidas a distinguirem que a cultura 
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dominante não é neutra e que, na maioria das vezes, não está a favor de suas 

“necessidades”. 

O fundamento do currículo, segundo Giroux (1997), deve ser 

primeiramente histórico, e, em seguida, crítico, pois a sensibilidade crítica deve 

ser vista como uma extensão da consciência histórica. Um novo currículo seria 

o que é conduzido pelas experiências pessoais concretas de grupos e 

populações culturais específicas (GIROUX, 1997, p.50-51). Nesse sentido, o 

currículo é uma ação inevitavelmente política e que deve buscar a 

emancipação das camadas menos favorecidas. 

Uma das categorias analisadas por Giroux que merece destaque é o 

professor como “Intelectual Transformador”. Giroux aprofunda essa ideia, 

afirmando que tanto as escolas, quanto os professores não podem adotar uma 

postura de neutralidade. Afirma que docentes necessitam encarar a escola 

como um espaço que possibilite a construção social e não como uma 

instituição neutra. O papel do professor deve possibilitar que seu aluno 

questione criticamente, pelo diálogo. Professores transformadores são os que 

aceitam trabalhar com as diferenças, em sala de aula. Giroux destaca que 

 

...os professores deveriam se tornar intelectuais 
transformadores, se quiserem educar os estudantes para 
serem cidadãos ativos e críticos. Essencial para categoria de 
intelectual transformador é a necessidade de tornar o 
pedagógico mais político e o político mais pedagógico. Tornar o 
pedagógico mais político significa inserir a escolarização 
diretamente na esfera política. (GIROUX, 1997, p.163) 

 

Giroux compartilha com Freire a ideia de que não se pode falar de 

esperança, sem que exista atitude, e de mudança, sem práxis. Para esses 

autores, a esperança está conectada com o compromisso em realizar um futuro 

e moldá-lo; é uma possibilidade de ultrapassar o desespero e a denúncia. Não 

é possível falar de esperança, sem a atitude de mudança. 

Paulo Freire também foi um dos principais críticos às Teorias 

Tradicionais do Currículo. Suas obras são consideradas importantes para 

teorização do currículo, a partir de sua crítica ao conceito de “educação 

bancária”, como uma ação, em que o educador deposita, transfere valores e 

conhecimento aos educandos, realçando o poder opressor de uma educação 
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da “cultura do silêncio”, prescritiva e transmissiva.  Dessa forma, a educação 

tem como base um currículo, em que os conteúdos são dissociados da 

realidade concreta e da formação ética dos alunos e o educador é o “o sujeito 

do processo” e os educados “meros objetos”. 

Por outro lado, para Freire (1996) o currículo não é estático, mas 

dinâmico, que se constrói e que sempre está inacabado. Não pode ser 

concebido como algo rígido e prescritivo. A experiência dos alunos é 

considerada como a “fonte primária” para a composição dos conteúdos 

programáticos. Nesse contexto, Freire interroga: 

 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que 
se deve associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a 
realidade agressiva em que a violência é constante (...)? Por 
que não estabelecer uma necessária „intimidade‟ entre os 
saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência 
social que têm como indivíduos? (FREIRE, 1996, p.34) 

 

Cabe frisar que o modo mais pleno da educação para Freire é quando 

ela se torna um ato político e uma questão ética. Político, porque não existe 

neutralidade na educação, pois, no momento em que temos uma direção, 

nossa prática não é neutra. No que tange à questão ética, Freire afirma que o 

ser humano é um ser de decisões, escolhas, e, por isso, é ético; existe um 

comprometimento com a cidadania e com o bem comum.  

Fica patente na obra de Paulo Freire a importância e o destaque que 

são dados ao ato dialógico. Para ele, o ato pedagógico é concebido como um 

ato dialógico, no qual educadores e educandos se comunicam critica e 

horizontalmente. Dessa forma, Freire (2005) ressalta que 

 

...o educador já não é apenas o que educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em diálogos com o educando que, 
ao ser educado, também educa. Ambos assim se tornam 
sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os 
„argumentos de autoridade‟ já não valem. (FREIRE, 2005, p.79) 

 

Ou seja, o educador desenvolve uma relação dialógica com os 

educandos, cuja função social não é apenas ensinar os conteúdos, mas 

ensinar a pensar criticamente. O educador, portanto, é visto como um ser 
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inacabado, que assume suas limitações e caminha, ao lado do educando, e 

não à sua frente. 

Face ao exposto sobre as Teorias do Currículo – teoria tradicional e 

teorias críticas – pode-se concluir que a teoria crítica é a que oferece 

possibilidade de discussão de apoio ao enfrentamento da violência doméstica, 

por meio do currículo escolar. Essa constatação parte da compreensão de que 

na teoria crítica existe a possibilidade de um currículo que 

 

...modela-se dentro de um sistema escolar concreto, dirige-se 
a determinados professores e alunos, serve-se de 
determinados meios, cristaliza, enfim, num contexto, que é o 

que lhe acaba por lhe dar significado real. (GIMENO 

SACRISTÁN, 2000, p.21) 
 

 

2.2 Aproximação da compreensão do currículo 

 

Essa pesquisa tem como um dos seus objetivos contribuir para o 

avanço das discussões sobre as propostas curriculares que possam 

proporcionar aos educadores e à sociedade, em geral, condições político-

pedagógicas para o enfrentamento da violência doméstica contra crianças. 

Nessa direção essa dissertação vem se somar a vários estudos já 

realizados, com esse intuito, como o de Maria Elias, intitulado Violência escolar 

e implicações para o currículo: o projeto pela não violência - tramas e 

traumas10. 

Assim, como essa autora, surgiu a mesma dificuldade para se chegar a 

um consenso aceito por pesquisadores sobre a definição de violência e 

currículo. Minayo & Souza (1999) afirmam que 

 

...é muito difícil conceituar a violência, principalmente por ser 
ela, por vezes, uma forma própria de relação pessoal, política, 
social e cultural; por vezes uma resultante das interações 
sociais; e, por vezes ainda, um componente cultural 

naturalizado (MINAYO & SOUZA, 1999, p.285) 

                                                           
10

 ELIAS, Maria A. Violência escolar e implicações para o currículo: o projeto pela não violência 

- tramas e traumas. 2009. Tese (Doutorado em Educação). Programa Educação: Currículo, 
Pontifícia Universidade Católica, São Paulo. 
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No texto de Gimeno Sacristán (2000), encontra-se a mesma dificuldade 

em relação ao currículo 

 

É difícil ordenar num esquema e num único discurso coerente 
todas as funções e formas que parcialmente o currículo adota, 
segundo as tradições de cada sistema educativo, de cada nível 
ou modalidade escolar, de cada orientação filosófica, social e 
pedagógica, pois são múltiplas e contraditórias as tradições 
que se sucederam e se misturaram nos fenômenos educativos. 
(GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.15) 

 

Assim, a diversidade de concepções e de compreensões sobre o 

currículo expressa a dificuldade de se consensuar um significado de currículo 

que seja admitido integralmente por todos. O conceito de currículo, portanto, 

depende de demarcações do sistema educativo, nível e modalidade escolar e 

das várias contradições e tradições que fazem parte do sistema educativo. 

Gimeno Sacristán (2000, p.16-17) aponta algumas características que 

podem ajudar na compreensão do currículo escolar, são elas: 

 

a) a teorização sobre o currículo deve ocupar-se 
necessariamente das condições de realização do mesmo, 
da reflexão sobre a ação educativa nas instituições 
escolares, em função da complexidade que se deriva do 
desenvolvimento e realização do mesmo; 

b) os currículos (...) desempenham distintas missões em 
diferentes níveis educativos, de acordo com as 
características destes, à medida que refletem diversas 
finalidades desses níveis; 

c) o currículo, em seu conteúdo e nas formas através das 
quais se nos apresenta e se apresenta aos professores e 
aos alunos, é uma opção historicamente configurada, que 
se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, 
política social e escolar; está carregado, portanto, de 
valores e pressupostos que é preciso decifrar; 

d) de alguma forma, o currículo reflete o conflito entre 
interesses dentro de uma sociedade e os valores 
dominantes que regem os processos educativos; 

e) o sistema educativo serve a certos interesses concretos e 
eles se refletem no currículo; 

f) ...o interesse pelos problemas relacionados com o currículo 
não é senão uma consequência da consciência de que é 
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por meio dele que se realizam basicamente as funções da 
escola como instituição; 

g) ...a análise do currículo é uma condição para conhecer e 
analisar o que é a escola como instituição cultural e de 
socialização em termos reais e concretos. 

 

Como o tema dessa dissertação refere-se às possibilidades de apoio 

ao enfrentamento da violência doméstica por meio do currículo escolar, foram 

selecionadas, a partir do estudo de Elias (2009), algumas perspectivas que são 

importantes para a discussão dessa temática. São elas: 

 

2.2.1 Os contextos do currículo 

 

O significado de currículo é dado pelo próprio contexto, por onde 

atravessam processos e agentes que, num verdadeiro e complexo processo 

social, dão significado prático e real ao mesmo. (GIMENO SACRISTÁN & 

PÉREZ GÓMEZ, 1998, p.129) O “valor real” do currículo precisa dos contextos, 

nos quais se aprimora e ganha sentido. 

Nesse sentido, Gimeno Sacristán (2000, p.22) destaca, apoiando-se 

em King, quatro contextos que dão significado ao currículo (figura 1). 

Para esse autor, no primeiro âmbito, contexto de aula, são encontrados 

vários elementos, como livros, professores, conteúdos e crianças; o segundo, 

contexto social e pessoal, é modelado pelas experiências que cada pessoa 

possui e traz para vida escolar; o terceiro contexto, histórico, é designado pelas 

formas passadas de realizar experiências educativas; o ultimo contexto, 

político, pois, assim como as relações de sala de aula provocam padrões de 

autoridade e poder, “as forças políticas e econômicas” expandem pressões que 

incidem no currículo. 

Não podemos tratar esses aspectos de forma meramente técnica, mas 

entender que os mesmos estão ligados a experiências pessoais e culturais dos 

sujeitos. A visão tecnicista dificilmente terá possibilidades de contribuir para 

modificar os fenômenos do currículo, pois essa visão desconhece que o valor 

do currículo estar sujeito a vários contextos, para ganhar sentido e ser 
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aprimorado. O campo do currículo abrange questões de esferas éticas e 

políticas que supera a atuação da escola e de seus atores. 

 

Figura 1. Os quatro contextos que dão significado ao currículo. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Isso faz supor que temos possibilidades de, por meio destes contextos, 

analisar e avaliar implicações para prevenção da violência doméstica, como: as 

decisões ou omissões da secretaria de educação; o currículo das escolas; a 

relação entre educadores e educandos. Dado que entre esses âmbitos se 

estabelecem, dialeticamente, relações complexas, é conveniente adotar uma 

perspectiva adequada à interação complexa entre os textos. (ELIAS, 2009, 

p.74) 

 

2.2.2 Currículo como conjunto de conteúdos de ensino 

 

Ao se fazer referência ao conteúdo, logo, vêm à nossa mente as ideias 

de matérias, lições, programas escolares. Esse termo, portanto, é apresentado, 

em geral, carregado de uma marca “intelectualista e culturalista”, característica 

do conhecimento dominante das escolas. É um conceito que 
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...reflete as perspectivas dos que decidem o que ensinar e dos 
que ensinam, por isso, quando fizemos alusão aos conteúdos , 
costumamos nos referir ao que se pretende transmitir ou o que 
os outros assimilem. (GIMENO SACRISTÁN & PÉREZ 
GÓMEZ, 1998, p.150) 

 

A proposta desses autores é que se deve expandir esse conceito, 

entendendo que os conteúdos abrangem toda a aprendizagem que os 

alunos/as devem alcançar para progredir na direção que marcam os fins da 

educação numa etapa de escolarização, em qualquer área ou fora delas. 

(GIMENO SACRISTÁN & PÉREZ GÓMEZ, 1998, p.150). Para eles, a 

referência ao conteúdo não deve restringir-se a conhecimentos que devem ser 

adquiridos, mas aos resultados que decorrem de determinadas atividades. Os 

acontecimentos “extraclasse”, como passeatas, visitações e passeios também 

podem ser compreendidos como conteúdos, ou seja, todas as experiências que 

decorrem das relações e socializações da interação entre alunos/as ou entre 

professores/as e alunos/as, como as que podem acontecer nos banheiros, 

pátios, recreios, etc. (ELIAS, 2009, p.76) 

Portanto, os conteúdos apresentam grandes possibilidades na questão 

do enfrentamento da violência doméstica, por meio do trabalho crítico e 

reflexivo com toda a comunidade escolar, seja pelos temas transversais ou nas 

áreas de conhecimento. 

 

2.2.3 Currículo como processo 

 

Etimologicamente, curriculum é uma expressão latina que significa 

pista ou circuito atlético. Para Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (1998, p.125), 

a escolaridade é um percurso para o aluno/as, e o currículo é seu recheio, seu 

conteúdo, o guia de seu progresso pela escolaridade. De acordo com esse 

autor, o currículo é consequência das interações, em todo o processo 

apresentado a seguir: 
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Figura 2. O currículo como processo 

 
Fonte: Gimeno Sacristán & Pérez Gómez (1998). 

 

Para Gimeno Sacristán & Pérez Gómez (1998), essa perspectiva não 

se resume a conectar e mostrar as desconexões, mas, ao mesmo tempo, 

passar a ser explicação de mudanças e de resistências. 

Elias (2009) observa que na busca de entender o currículo como 

percurso e processo, são apresentados normas, regulamentos, planos, 

pessoas, historias, situações, contextos, previsibilidades e imprevisibilidades 

que pertencem a esse processo de caminhar. No quadro acima o currículo é 

visto como procedimento correspondente ao diálogo de diferentes ações. 

Essas ações podem em determinados contextos e circunstâncias influenciar a 

realização prática do currículo, no procedimento ensino-aprendizagem. 

 

2.2.4 Currículo como prática social complexa 

 

Para Elias (2009), o currículo é compreendido como prática, que 

mostra as tensões e flexibilidade. Seu significado e sentido e sua razão de ser 

estão localizados no campo das relações sociais. Nesse processo, estão 
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envolvidas pessoas, em um determinado ambiente econômico, político e social, 

com funções definidas como educadores/as, educandos/as, funcionários/as, 

família e comunidade local. Nesse contexto, existem processos de disputas, 

conflitos, relação de poder, concepções filosóficas e políticas referentes a uma 

melhor educação, interesses econômicos, etc. Assim, o currículo como “prática 

social”, recusa uma compreensão estática, harmônica e com uma única 

direção. 

Torna-se evidente a necessidade de questionar que interesses, opções 

perspectivas, arranjos políticos, culturais e econômicos estão inseridos no 

currículo, buscando assim compreender o currículo vivenciado na prática. 

 

 

2.3 Possibilidade de apoio ao enfrentamento da violência doméstica 

contra criança, por meio do currículo escolar 

 

Ao conceber a possibilidade da construção do currículo, numa 

perspectiva de enfrentamento da violência doméstica contra a criança, faz se 

essencial rever o conceito de currículo, proposto pela Teoria Crítica, bem como 

tornar claro o entendimento que temos de um Currículo Escolar, com essa 

possibilidade. 

Em relação ao currículo, não se concebê-lo como uma “grade” de 

conteúdos estáticos que devem ser cumpridos, em um período estipulado, e 

nem como um currículo como um objeto técnico, contemplativo, que é 

necessário se desenvolver numa perspectiva de meio e fim. 

É fundamental compreendê-lo, como Abramowicz, quando afirma que o 

currículo se institui em uma construção permanente de práticas e significados 

marcados pela cultura, por questões sociais e históricas. Considerados como 

construtores de identidades e saberes, os currículos adquirem valores, crenças 

e percepções que orientam o comportamento e estruturam personalidades. 

(ABRAMOWICZ, 2006, p.3); da mesma forma, entendê-lo como Cortella que 

afirma que o currículo deve levar em consideração a realidade do aluno. Isso 

não quer dizer que se deve aceitar a realidade, mas dela partir; partir do 
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universo do aluno, para que ele consiga compreendê-lo e modificá-lo.” 

(CORTELLA, 2008, p.16). 

Nessa perspectiva, pode-se considerar a construção do currículo como 

práxis; isto é, a reflexão e ação do sujeito sobre o seu contexto, para modificá-

lo, ou seja, compreender o currículo como práxis é entendê-lo como 

 

...uma prática, expressão, da função socializadora e cultural 
que determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele 
uma série de subsistemas ou prática diversas, entre as quais 
se encontra a prática pedagógica desenvolvida em instituições 
escolares que comumente chamamos de ensino. É uma prática 
na qual se estabelece um diálogo, por assim dizer, entre 
agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente 
a ele, professores que o modelam, etc. (GIMENO SACRISTÁN, 
2000, p.15-16) 

 

Isso permite afirmar que, ao mesmo tempo, o currículo é um 

documento, discurso, um texto, em que se apresentam objetivos a serem 

alcançados pela educação - que, em muitos casos, propaga uma cultura 

dominante, em prejuízo de outra - assim também, o currículo é um território, 

onde diferentes e emergentes atores buscam uma ação pedagógica que seja 

dirigida às suas necessidades. 

É nesse território tenso do currículo, dinâmico, público, de constante 

construção, socialmente determinado e de disputa de poderes, que se encontra 

espaço para refletir sobre possibilidades de enfrentamento da violência 

doméstica contra criança, por meio do currículo. 

Inicialmente, segundo Houaiss11, o conceito de enfrentamento pode ser 

entendido como ato ou efeito de enfrentar; situação de quem se defronta; 

defrontação;  oposição, contraposição, polêmica; choque entre dois grupos 

adversários; briga, luta. 

O significado de “enfrentamento” sugere que é possível resistir, 

combater e contestar o problema da violência doméstica contra criança, por 

meio do currículo escolar. Ou seja, a partir dessa definição, existe a 

possibilidade de apoio ao enfrentamento da violência doméstica contra criança 

                                                           
11

HOUAISS, Dicionário da Língua Portuguesa, sua versão eletrônica. 
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por intermédio do currículo escolar, desde que este seja organizado em uma 

perspectiva democrática. 

Geralmente, quando se faz referência à democracia (do grego demos, 

"povo" e kratias, „força, poder‟) associa-se o conceito a uma forma de governo, 

no qual o poder político emana dos cidadãos que fazem parte da sociedade. 

Quando Cortella afirma que a democracia não é um fim em si mesma; 

é uma poderosa e indispensável ferramenta para a construção contínua da 

cidadania, da justiça social e da liberdade compartilhada (CORTELLA, 2005, 

p.146), isso mostra que a democracia subsiste de inúmeras formas, nas 

relações sociais. Muita gente acredita que a democracia é apenas uma forma 

do governo federal (...) ou que a democracia seja um direito somente dos 

adultos e não dos jovens. (APPLE & BEANE, 2001, p.17) 

Pensar a educação, numa perspectiva democrática, não se trata de 

discussão sobre as condições de que a democracia depende, mas, como 

afirmam os autores acima citados, depende de oportunidade para as pessoas 

encontrarem o que significa o modo de vida democrático e como as pessoas 

podem deixar ser afetados por ela. 

Numa perspectiva democrática, o diálogo é uma questão essencial, 

afinal, não existe democracia sem diálogo. Não se trata de qualquer diálogo. 

Numa democracia verdadeira, o diálogo precisa ser entendido como 

 

Uma espécie de postura necessária, na medida em que os 
seres humanos se transformam cada vez mais em seres 
criticamente comunicativos. O diálogo é o momento em que os 
humanos se encontram para refletir sobre sua realidade tal 
como a fazem e refazem. (FREIRE &SHOR, 1986, p. 123) 

 

Um currículo estruturado em uma perspectiva democrática significa 

trazer a democracia para dentro do currículo, utilizando o conhecimento 

dominante para ajudar os estudantes a analisaram criticamente os eventos e 

os problemas, permitindo assim que questione esses ensinamentos do 

conhecimento dominante. 

O currículo democrático, sugerido por Apple e Beane (2001), deve ir 

“além das tradições seletivas” do conhecimento e dos significados endossados 

pela cultura dominante, rumo a um leque abrangente de pontos de vista e 
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formas de expressões. Sob essa perspectiva, o currículo propõe aos 

estudantes a assumirem o papel de “elaboradores de significado”, renunciando 

o papel de “consumidores do saber”, para se apropriar do “papel ativo de 

elaboradores de significado”, contribuindo com o currículo pelas suas questões 

e preocupações. O currículo democrático inclui não apenas o que “os adultos 

julgam importante”, mas os questionamentos de interesse dos alunos. 

Nesse contexto, os professores são convocados a ajudarem os 

estudantes a expandir suas idéias e serem leitores críticos, bem como a 

participarem da criação do currículo. Esses educadores não buscam suavizar 

as durezas das desigualdades sociais na escola, mas mudar as condições que 

as geram (APPLE & BEANE, 2001, p.26-33). Assim, o educador “não pode 

negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do 

educando, sua curiosidade, sua insubmissão” (FREIRE, 1996, p.26). Dessa 

forma, é possível formar sujeitos conscientes, autônomos, que além de ler as 

palavras, saibam, sobretudo, ler o seu mundo ao redor. 

Em suma, na construção de um currículo que proporcione 

possibilidades de enfrentamento da violência doméstica contra a criança, é 

essencial desenvolver práticas pedagógicas que acolham a questão da 

violência doméstica, instigando um processo reflexivo e de ações que 

envolvam os educandos para que assumam um papel ativo de “elaboradores 

de significado”. 
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CAPÍTULO III 

OS DESAFIOS DO CONTEXTO PESQUISADO 

 

3.1 O cenário da Pesquisa 

 

Figura 3. Mapa do Estado de São Paulo com destaque para o município de 

São José dos Campos 

 
Fonte: http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php 

 

São José dos Campos foi fundada pelo Padre José de Anchieta, no 

final do século XVI.  Era um aldeamento de índios guaianases provenientes de 

São Paulo de Piratininga. Constituída em fazenda jesuítica, conhecida como 

“Aldeia do Rio Comprido”, utilizava a atividade pecuarista para evitar invasões 

de bandeirantes. Entretanto, em 1611, os jesuítas foram expulsos e os aldeões 

foram espalhados, devido à regulamentação da lei de aldeamento indígena. 

Os jesuítas retornaram alguns anos mais tarde, habitando uma planície 

a 15 km de distância, sendo este o núcleo que deu origem à cidade que se 

conhece. Em 1759, a coroa confisca todas as posses dos jesuítas e assim os 

expulsa. Nessa época, Dom Luis Antonio de Souza Botelho Mourão, conhecido 

como Morgado de Mateus, assumiu o governo da Capitania de São Paulo, com 
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a missão de reerguer a Capitania, que era coadjuvante num palco em que 

Minas Gerais se destacava pela atividade mineradora. Com o objetivo de 

aumentar a arrecadação provincial, diversas aldeias foram elevadas à 

categoria de vila, inclusive São José.  A elevação de São José, em 1767, de 

aldeia para vila, com o nome de “São José do Paraíba”, não trouxe grandes 

benefícios, continuando em um extenso período de apatia, até meados do 

século XIX, quando começou a mostrar sinais de crescimento econômico, 

devido à significativa produção de algodão, exportado para alimentar a 

indústria têxtil inglesa. 

A cidade não obteve destaque, no período áureo do café, no Vale do 

Paraíba. Sua notoriedade nacional veio através da chamada “fase sanatorial”, 

quando inúmeros doentes procuravam a cidade, em busca de cura para a 

“peste branca”, ou seja, a tuberculose pulmonar. Em 1935, o município foi 

transformado em Estância Climatérica e Hidromineral e foi com as medidas de 

“reerguimento do Vale”, adotadas pelo governo Vargas, que São José 

conseguiu investir em infraestrutura, sobretudo na área de saneamento básico. 

Isso viria a ser um trunfo para, no futuro, atrair mais investimentos destinados 

ao desenvolvimento industrial. 

No período de 1935 a 1958 o município foi governado por prefeitos 

“sanitaristas” escolhidos pelo governo estadual. Somente em 1958, o município 

obteve autonomia para eleger seu prefeito, perdendo esse direito novamente 

em 1967, com a implantação do regime militar. 

A industrialização da cidade recebeu investimentos, a partir da 

instalação do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), em 1950, e da criação da 

Rodovia Presidente Dutra (1951), cortando a parte urbana de São José dos 

Campos. Nas décadas seguintes, com a solidificação da economia industrial, 

São José dos Campos mostrou um crescimento demográfico significativo que 

também antecipou o processo de urbanização no município. 

A partir dos anos 90, São José dos Campos sofreu um crescimento 

significativo no setor terciário, sendo, hoje, uma cidade de referência do Vale 

do Paraíba. O fator impulsionador da economia no município é o setor 

industrial, que conta com empresas da área automotiva, petrolífera e a 

aeroespacial. 
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No ano de 2010, foi registrado, nesse município, o número de 615.871 

habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). O crescimento demográfico está estimado em 2,23%, ao ano. De 

acordo com dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(FIBGE) e do Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), do ano de 

2000, a faixa etária que concentra um maior número da população refere-se às 

crianças (0 a 14 anos) e jovens (15 a 24 anos), num total de 47,7% contra 

45,72% de Adultos (25 a 59 anos) e com um total de idosos (60 anos e mais) 

de 6,58%. 

Segundo dados de 2007 do IBGE, o município de São José dos 

Campos possuiu um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 17.964.667, ocupando 

o sétimo lugar, na classificação no estado de São Paulo, com uma renda per 

capita de R$ 30.195 mil, ao ano, e um Índice de Desenvolvimento Humano de 

0,849. 

No que diz respeito às condições de vida / Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDHM), no ranking do estado registrado em 2000, o município 

mantém a posição de 5º lugar em educação e o 18º município em renda. A 

média de alfabetização, em 2003 (população de 15 anos e mais), obteve um 

total de 96,40%. A média dos anos de estudo (população de 10 anos e mais), 

no ano de 2003, apresenta um total de 8,74. A taxa de mortalidade infantil, por 

mil nascidos vivos, dados de 2008, é de 11,43. 

Entretanto, esses índices de desenvolvimento convivem com algumas 

situações de violência que atingem o município. 

 

 

 

PM faz ação em São José dos Campos 

“Em 2009, em comparação ao ano anterior, de acordo com dados 
oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado, São José dos 
Campos sofreu aumento nos índices de homicídios (21,05%, passando 
de 57 para 69 ocorrências), roubo (20,33%, com um recorde histórico 
de casos) e também roubo de veículo (6,83%)”. 

O Vale, 30 abr. 2010, p.9, citando pesquisa da Secretaria de Segurança Pública 

(SSP) 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.seade.gov.br%2F&ei=wqy9TOWiMY6usAOelbj0DA&usg=AFQjCNFlgQAZEonTy68-t76NFRv5jRCbnA
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No cenário dessa pesquisa, durante as observações de campo, 

diferentes situações de violência contra a população do bairro da escola 

pesquisada foram presenciadas: 

 

Os policiais estavam realizando uma “blitz” no bairro e pediu os 
documentos de identificação. Eu estava em uma parada de 
ônibus, estava procurando emprego. Ao apresentar os 
documentos, o policial falou que as pessoas que moram nesse 
bairro são todas maconheiras. (Diário de Campo - Morador do 
bairro) 

 
Muitas mulheres relatam que são espancadas por seus 
maridos. Algumas crianças relatam na escola que as mães 
sofrem muito com essa situação. (Diário de Campo - Educador) 

 
A escola perdeu alunos que morreram em disputa pelo tráfico 
de drogas e outros tiveram que mudar de endereço para não 
serem mortos. (Diário de Campo - Educador) 

 

Com referência aos casos de violência contra criança e adolescentes, 

no município de São José dos Campos, realizou-se o levantamento dessa 

realidade no Conselho Tutelar. Na cidade de São José dos Campos existe os 

Conselhos Tutelares I e II, responsáveis por todos os bairros do município. O 

levantamento dos casos de violência contra a criança e adolescente foi 

realizado no Conselho I, que está localizado, no centro de São José dos 

Campos. Como esses dois conselhos trabalham integralmente, foram 

disponibilizados os seguintes dados estatísticos: 

 

Quadro 4. Tipos de Denúncia no Conselho Tutelar de São José dos Campos 

de 2008 a 2009 

Violência Psicológica 261 (18,5%) 

Violência Física 485 (34,3%) 

Violência Sexual 131 (9,3%) 

Negligência/Abandono 537 (37,9%) 

Total 1.414 (100%) 

Fonte: Conselho Tutelar de São José dos Campos - SP. 

 

Esse quadro mostra, de forma clara, que a negligência é a denúncia 

com o maior número de casos, seguida da violência física. Por sua vez, 
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durante a pesquisa, no relato dos educadores, essas duas formas de violência 

foram as mais citadas. 

 

... tem violência física (...); não deixa de ser velada, eles acham 
que é normal. Então tem criança que relata que apanha. 
(Educador 5) 

 
Existe a negligência no caso de faltas. Falta de 
acompanhamento na vida escolar do filho – isso é ainda muito 
forte aqui (...). (Educador 12) 

 
No meu caso, quando chegaram alunos com marcas, eu 
perguntei o que aconteceu e eles me relataram. Chamei os 
pais para conversar. Geralmente, os pais negam, falam que foi 
acidente ou outro tipo de coisa. Eu conversei até com uma mãe 
uma vez e disse a ela que se voltasse a perceber que aluna 
estava sendo agredida, eu teria que fazer uma denúncia para o 
Conselho Tutelar. (Educador 7) 

 

Mas existe o relato de outros tipos de violência: 

 

A psicológica (...) eu percebo através do próprio atendimento 
com a mãe. Ela xinga, ela fala, ela briga. Por exemplo: você vê 
um menino caído aí, tristonho; você chama a mãe, ela diz que 
esse menino é isso, é aquilo, entendeu? Aqui tem muito disso. 
(Educador 12) 

 
Quando a gente nota que a criança está muito agressiva, 
quando a criança está no fato sexual, procurando demonstrar 
isso, querendo tocar em outra criança, então é chamada para 
uma conversa junto com a orientação. (Educador 10) 

 
Violência sexual: entro em contato com o conselho. (Educador 
12) 

 

 

Quadro 5. Agente Violador - dados estatísticos de 2008 a 2009 

Pais ou responsáveis 1759 (48,2%) 

Conduta 896 (24,6%) 

Sociedade ou Estado 994 (27,2%) 

Total 3.649 (100%) 

Fonte: Conselho Tutelar de São José dos Campos-SP. 
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Outros dados obtidos por meio do Conselho Tutelar são referentes ao 

Agente Violador / Artigo 9812 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Apesar da lei de proteção (ECA), crianças e adolescentes ainda 

continuam sendo violentadas pela família, sociedade e Estado. Um terceiro 

agente é encontrado - ela própria (a criança ou adolescente), em função de sua 

conduta, crime ou contravenção, identificado como ato infracional. A essas 

crianças e adolescentes são aplicados medidas de proteção de direitos. De 

acordo com Engel (2008), uma criança que cometa infração, o Estado não 

pode responsabilizá-la ou puni-la pelo ocorrido. No ECA, está disposto que os 

indivíduos entre 10 e 18 anos são inimputáveis. As crianças de até 12 anos, 

que cometam alguma infração, têm seus direitos resguardados na lei. Apenas o 

adolescente infrator sofrerá restrições de liberdade, e mesmo, assim, somente, 

em casos de excepcional gravidade. 

 

 

3.2 Contexto da Pesquisa: novas propostas de trabalho 

 

Tem situações de numa semana está um “mar de rosas” e, na 
semana seguinte, está um “terror” - a realidade externa. O 
externo repercute aqui dentro (escola). Se estiver bem lá fora, 
está bem aqui. Se acontecer algo lá fora, desestrutura o 
andamento da escola aqui. Porque (...) acaba desestruturando, 
é difícil. Às vezes, reiniciar é complicado. (Educador 7) 

 

O bairro, onde a escola está inserida, teve inicio como uma proposta de 

governo13 de erradicação das favelas, no município de São José dos Campos, 

com ações voltadas para a urbanização / transferências de favelas para outros 

locais. O processo foi constituído com a retirada de diversas famílias das várias 

favelas, que foram encaminhadas para casas construídas no novo bairro, em 

que, hoje, está localizada a escola pesquisada. Os problemas - questões de 

relacionamento de moradores de diferentes favelas, distância do novo bairro 

                                                           
12

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Artigo 98: As medidas de proteção à criança e ao 
adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 
I. -por ação ou omissão da sociedade ou do estado; II.- por falta, omissão ou abuso dos pais ou 
responsáveis; III. - em razão de sua conduta. 
13

 “Projeto Casa da Gente”, desenvolvido durante o mandato do prefeito Emanuel Fernandes PSDB 
(1996-2004) 
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em relação ao centro da cidade e a disputa de diferentes grupos do tráfico de 

drogas- acarretados com essa mudança propiciaram um contexto marcado por 

altos índices de violência. 

As atividades escolares, na escola pesquisada, tiveram início, no ano 

de 2004, logo após a instalação de moradores no bairro. As atividades 

pedagógicas - formação das classes, composição do quadro curricular, período 

de duração das aulas, concessão de professores e constituição da equipe de 

liderança – seguiram igual estrutura administrativa e pedagógica das outras 

escolas da rede de ensino municipal. 

Durante o primeiro ano de funcionamento, a escola constituiu algumas 

parcerias com outras secretarias da rede municipal: Secretaria de Esporte, 

Secretaria do Desenvolvimento Social, Habitação e Saúde. No ano de 2006, a 

Fundação Hélio Augusto de Souza (FUNDHAS) instalou-se em uma área 

vizinha à escola e, mediante uma parceria da FUNDHAS e da Secretaria 

Municipal de Educação, o atendimento a esse público foi iniciado com ações 

educativas, no contraturno de todos os alunos. A finalidade fundamental da 

FUNDHAS era a promoção de programas de atendimento social as crianças e 

adolescentes e suas famílias, em circunstância de vulnerabilidade social, com 

isso eram oferecidas capacitação profissional, formação inicial e continuada de 

cursos técnicos de nível médio, ao passo de instituição de educação não 

formal. 

Logo após o primeiro ano de funcionamento da escola, uma comissão 

interdisciplinar - educadores, profissional de liderança da escola, supervisor de 

ensino e técnicos da Secretaria Municipal de Educação - foi composta, tendo 

como finalidade elaborar uma proposta educacional que rompesse com a 

separação entre a instituição escolar e a comunidade. Logo após o diagnóstico 

realizado, a comissão sugeriu diferentes ações que visavam alterações na área 

administrativa e pedagógica. O resultado final desse trabalho culminou na 

elaboração do Projeto Especial, consistia numa proposta curricular, de caráter 

experimental, procurando vincular a proposta pedagógica da escola às 

necessidades dos educandos, que compartilhavam o espaço educativo. 

O Projeto Especial teve como justificativa: 
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Considerando o elevado índice de violência na comunidade, 
com repercussão direta nas atitudes dos alunados (...), o 
expressivo número de alunos com distorção de idade/série, a 
significativa defasagem de aprendizagem com maior destaque 
nas habilidades de leitura e escrita e o alto número de alunos 
com frequência irregular e evasão escolar, faz-se necessário a 
implementação de um conjunto de ações e estratégias 
administrativas, didáticas e metodológicas adequadas às 
necessidade educacionais e sociais dos alunos com vistas a 
estabelecer com eles vínculo de afetividade e confiança para 
construir novos valores, desenvolver atitudes e proporcionar a 
aprendizagem bem sucedida de todos os alunos, assegurando 
o desenvolvimento dos objetivos mais amplos da educação 
expressos na Lei Federal 9394/96. (Projeto Especial) 

 

A violência é apontada como um problema que reflete diretamente 

sobre os alunos, acarretando diferentes dificuldades. Esse registro mostra o 

reconhecimento da instituição educacional em relação às dificuldades 

provocadas pela situação da violência e as ações necessárias para que esse 

problema seja resolvido. 

O relato abaixo revela o clima de a violência com que a escola se 

deparava, no início de suas atividades: 

 

É uma história triste no começo, mas... que se tornou muita 
linda (...). No início, o pessoal estava mudando para cá 
(moradores do bairro). A escola ainda estava em construção; 
só tinha aquele prédio lá pronto (salas de aula). Essa parte da 
administração não tinha nada pronto ainda. Não tinha quadra, 
não tinha nada. A cozinha funcionava; o resto estava tudo em 
construção. A gente convivia com os operários que 
trabalhavam na construção e os alunos muito revoltados por 
terem mudado de lugar que eles gostavam (mudaram de 
bairro). Foi uma situação bastante grave de violência porque 
eles não se conformavam. Em um prazo de um mês, a escola 
estava destruída: não tinha porta, eles pulavam a janela, 
qualquer coisa que chamasse a atenção, eles corriam e subiam 
no telhado... muita briga. (Educador 13) 

 

Nesse contexto, o objetivo do Projeto Especial apontava para uma 

proposta de superação dessa realidade: 

 

Oferecer condições para que a escola se torne um espaço 
educativo, democrático, acolhedor e prazeroso para todos os 
que fazem parte dela, assegurando ganhos de aprendizagem 
em todos os ambientes de desenvolvimento, facilitando o 
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acesso a patamares mais dignos da cidadania, sendo as 
relações sociais baseadas no respeito à diversidade através de 
constante troca de aprendizagem. 

 

O objetivo demonstra a necessidade de envolver toda comunidade 

escolar para a construção de um espaço democrático, ao mesmo tempo, em 

que evidencia e valoriza a diversidade, pela troca de aprendizagem entre seus 

membros. 

No relato desse educador, é possível entender a importância do projeto 

especial para a instituição escolar: 

 

Essa escola é totalmente (...) oposta às outras unidades 
escolares. Esse projeto (...) foi desenvolvido especialmente 
para essa escola. Foi uma forma como eles conseguiram 
desenvolver um trabalho com essa comunidade. ... eu creio 
que se fosse uma escola de ensino regular, normal como as 
outras escolas, não teria bons resultados. (Educador 7) 

 

Para desenvolver um trabalho que alcançasse esses objetivos, a 

escola organizou-se de forma diferenciada, em algumas questões 

pedagógicas, em relação às outras escolas da rede Municipal de Educação. 

Serão apontadas essas diferenças, no âmbito escolar, a partir do contexto do 

Ensino Fundamental I, que é o segmento escolhido a ser pesquisado. 

Convém ressaltar que os professores selecionados para trabalhar na 

instituição pesquisada não passaram pelo processo da atribuição de aulas, de 

acordo com a pontuação na carreira do magistério ou aprovação em concurso 

público. Na instituição pesquisada, os professores foram selecionados, a partir 

de um processo interno da escola, em que o candidato apresentaria um projeto 

para participar da seleção. Esse projeto deveria estar voltado para a realidade 

da escola, em consonância com o projeto especial como explica esse 

educador: 

 

Porque só vem para cá quem tem o perfil. Porque quem não 
tem, sai. Quem não tem perfil para vir para cá, não aguenta. 
(...) a supervisão apresenta o projeto e fala das características 
da comunidade; fala da comunidade desde o início. Só vai 
enviar a proposta quem estiver afim. (...) aí fazemos a 
entrevista e, em seguida, a escolha. (Educador 12) 
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É importante destacar que essa forma de seleção propicia que o 

docente seja ouvido e que este observe a realidade da escola. Essa seleção 

estimula o docente a refletir sobre a realidade e, posteriormente, a propor uma 

intervenção sobre a mesma. Assim, oportunidade de explorar as questões do 

plano especial e a própria realidade, em que a escola se encontra, abre espaço 

para uma seleção democrática e mais afinada e coerente com o projeto-político 

pedagógico da escola. 

 

 

3.3 Práticas e desafios no percurso dos Educadores 

 

A aprendizagem não se realiza, se o docente não for capaz de 
parar, (...) ter um olhar diferenciado para acontecer a 
aprendizagem... (Educador 4) 

 

Os primeiros contatos dos educadores, no início do trabalho escolar, 

causaram determinados incômodos em relação ao contexto da comunidade. 

Problemas socioeconômicos, como alto índice de violência entre os membros 

da comunidade, disputa pelo tráfico de drogas, pobreza, trabalho informal, 

salários baixos, e outros indicadores dificultavam a permanência de 

educadores na escola. 

 

Foi muito difícil esse início. Extremamente difícil. A gente não 
tinha quase professores, porque os professores que vieram, 
eles não aguentavam; não aguentavam a violência (...). Até 
hoje eles (alunos) ainda testam as pessoas novas que vêm pra 
cá. Eles testam. Porque aqui existem dois extremos: ou eles 
amam ou eles odeiam. Se eles gostarem de você, eles te 
defendem de tudo quanto é jeito, agora se eles te odiarem, 
nossa (...) não sobra nada. Então os professores desistiam 
muito fácil, faltavam muito. Teve dia que abrimos a escola... e 
tinha 3 professores para atender 300 alunos (...) Às vezes, era 
uma situação muito difícil, porque eles invadiam a escola, 
sentavam-se à mesa (...) e queriam merenda. Aí se fosse 
sustentar tinha que sustentar o bairro inteiro, porque era todo 
mundo atrás de merenda, porque eles não tinham. Não tinham 
de onde ganhar e não tinham comida. Então foi uma situação 
muito difícil. (Educador 13) 
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Nos anos seguintes, após a organização da escola, por meio da 

seleção democratizada de professores, implantação de atividades extraclasse - 

salas de leitura, educação física e educação artística, desde os anos iniciais -, 

implementação do Projeto Especial no contexto escolar e a organização das 

salas de aula com número reduzido de alunos, foi notória a mudança no 

trabalho docente, como é sinalizado na fala abaixo: 

 

Eu acredito também que a força do professor aqui ela é muito 
grandiosa. Esse sucesso todo não é um trabalho individual 
desse ou daquele, é de todos, principalmente dos professores 
e das professoras; porque sem eles a gente não consegue 
nada; a gente cuida deles, mas quem está ali com a mão na 
massa são eles mesmos; então a grande vitória que a gente 
tem é conjunta; não é o trabalho de um diretor, do orientador 
educacional (...). É de toda uma equipe escolar, e quando eu 
falo equipe escolar é todo mundo; esses professores fazem um 
trabalho que eu vou falar para você, que é de tirar o chapéu; 
como são bons, como são comprometidos; como cuidam com 
amor das crianças; como têm amor por esses meninos; querem 
ensinar; ensinam bem; se preocupam com a aprendizagem, 
com a frequência. Eu não me vejo onipotente a ninguém; então 
eu sou assim: juntos somos mais, e não sozinho; o trabalho 
aqui é conquista de todos; não é uma conquista de A ou de B; 
e uma conquista do alfabeto inteiro e mais. (Educador 13) 

 

A organização da instituição escolar colaborou para a promoção e 

ampliação de um trabalho pedagógico. É importante observar que, durante a 

organização inicial da escola, a preocupação não estava direcionada apenas 

às instalações físicas, mas tinha a preocupação em desenvolver um trabalho 

coletivo e que oferecesse condições para que a instituição se tornasse um 

espaço educativo e democrático para todos, que dele participavam. 

A formação contínua dos professores acontecia por meio de reuniões 

semanais, denominadas HTC (Horas de Trabalho Coletivo), organizadas pela 

orientadora pedagógica e educacional. Essas reuniões eram destinadas ao 

planejamento de projetos, às atividades a serem desenvolvidas com os alunos 

e às orientações pedagógicas. Esses encontros representavam um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento do grupo de docentes, assim como a 

oportunidade para refletir criticamente sobre sua prática em sala de aula, e, 

dessa forma, enfrentar, com o auxílio do grupo, as dificuldades encontradas no 
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contexto de sala de aula. Nessa direção, o grupo de professores da escola 

punha em prática o que Nóvoa defende em termos de formação do educador: 

 

... o desafio consiste em conceber a escola como um 

ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam 
atividades distintas. A formação deve ser encarada como 
processo permanente, integrando ao dia-a-dia de professores 
e das escolas. (NÓVOA, 1999, p.29) 

 

Entretanto, durante as reuniões, especificamente, não se aborda a 

temática da violência doméstica contra a criança, somente alguns informes e 

noções genéricas de como proceder com esse problema. 

 

No HTC sempre falo: gente, se houver qualquer suspeita... 
comunica para escola. Enquanto cidadão, não precisa ficar 
dependendo da escola; utilize o disk denuncia. Mas a maioria 
recorre a mim para que eu tome as providências. Não tem um 
trabalho em cima disso (violência doméstica), mas dentro dos 
valores eu abordo isso. (Educador 12) 

 

No relato da orientadora educacional, a maioria dos casos de violência 

doméstica são repassados para ela, entretanto, a dificuldade está na 

continuidade do encaminhamento que encontra alguns obstáculos, com o 

trabalho na rede de proteção, como já foi citado no Capítulo I. 

Apesar de a escola reconhecer que existem casos de violência 

doméstica contra a criança, dentre os alunos que frequentam a escola, vários 

professores não tiveram nenhum tipo de formação sobre o tema. 

 

Tecnicamente, no estudo não, mas enquanto pessoa, sim 
porque (...) são quatro anos de educação; quatro anos nesse 
bairro. Então a gente sabe como lidar justamente pela 
problemática do bairro, mas se eu disser uma formação técnica 
eu minto (...). A experiência é mais do dia a dia, conhecendo a 
sala de aula. Eu que estou há 4 anos, sim, pela prática, mas 
algum curso específico não, eu não.” (Educador 3) 

 
...tecnicamente não, porque você tem uma formação. Na nossa 
sociedade hoje, por mais que tenha essas diferenças você não 
é formado para estar trabalhando dentro de uma comunidade 
carente, no caso, dentro de uma favela. Isso parte de você, 
parte de você se apaixonar. (Educador 10) 
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Se eu disser que eu não sei conduzir, analisar, ajudar, eu estou 
mentindo. Eu me esforço. Quando eu me deparo com qualquer 
tipo de problema, que está longe, eu tento buscar solução. 
Você sabe que o nosso aprendizado na área de educação é 
inacabável, é uma busca. Então eu vou me deparar com coisa 
que eu vou dizer: Nossa! O que eu vou fazer agora? Eu vou 
buscar ajuda em quem pode me ajudar, não é? Não ajo 
passivamente, vou à luta. (Educador 2) 

 

Essa realidade mostra a fragilidade da formação dos educadores para 

enfrentar o problema da violência doméstica na sua complexidade; 

privilegiando medidas baseadas em sua experiência profissional, nem sempre 

com uma articulação com medidas de promoção social. Assim, alguns casos 

de violência doméstica são banalizados, sem que sejam repassados para 

coordenação ou Conselho Tutelar, negando a oportunidade de a vítima exercer 

seus direitos 

 

...uma mãe veio assistir a reunião com um pedaço de pau na 
mão; conforme o desenvolvimento do filho, ali mesmo, já leva 
umas pauladas (...) é uma maneira de ter (...) domínio sobre 
ele. Então eu tenho que trazer ele para perto com carinho. Se 
eu (...) trouxer pelo autoritarismo vou perder esse aluno. 
(Educador 10) 

 

Isso mostra um aspecto emergente para a formação docente. Nesse 

quadro, sobressai a insuficiência de proteção da escola, pois, apesar de ser um 

tema emergente, no contexto escolar, pouco é citado, durante as reuniões e 

debates. 

Dessa forma, para se construir um currículo que possibilite o 

enfrentamento da violência doméstica, é necessário o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas direcionadas para a democracia. Isto é, não apenas olhar 

para a realidade dos alunos, mas trazer para a formação de professores 

questões relacionadas ao problema da violência doméstica e encorajar os 

discentes a analisarem criticamente os eventos e os problemas que encontram 

em seu contexto. 

É indispensável que a formação dos educadores trate de questões 

sociais e econômicas, para que os mesmos visualizem a condição social 

emergente, como oportunidade que deve ser aproveitada, instigando 
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discussões e ações, com o objetivo de envolver os discentes no seu próprio 

processo de formação. 

Os docentes, ao serem indagados sobre que atitudes são tomadas, 

quando os educandos apresentam sinais de violência doméstica, relatam o 

seguinte: 

 

Porque ele já vem lá de fora com o grito da mãe, com grito do 
pai, com agressão, agressão, agressão, agressão de tudo que 
você pode pensar (...). Então se eu como educador não 
conseguir resolver isso, o que eu vou fazer? Que professora 
sou eu? (Educador 2) 
 
Primeiramente, eu e a minha estagiária, a gente tenta 
conversar com a criança, para ter uma efetivação do que 
houve.  Depois, a gente passa para orientação escolar; nós 
não podemos passar por cima. Então a gente vê tudo que 
aconteceu e já leva para a orientação pedagógica, certinho, o 
que realmente aconteceu, o que nós escutamos da criança e 
depois é feita a intervenção. (Educador 3) 
 
O primeiro procedimento que eu tomo é conversar com a 
criança para saber a origem do problema, se (...) está no 
âmbito familiar. Depois (...) levo esse problema até a 
orientação escolar e é tomado as providências cabíveis para 
procurar ajuda em outros órgãos ou se a gente mesmo pode 
ajudar a resolver essa situação. (Educador 4) 
 
Quando surge aqui, passa pela orientação onde são tomadas 
as devidas providências. É uma coisa que a gente tem que 
ficar atenta, porque, às vezes, não tem marcas visíveis, mas é 
comum essa criança chegar e relatar, às vezes, o que 
acontece em casa. Aí a gente está sempre em contato com a 
orientação que pode estar encaminhando e tomando as 
providências devidas. (Educador 5) 
 
Quando eu vejo uma situação dessa, eu chamo a criança sem 
expor; vou tentando tirar: o que aconteceu? Por exemplo: hoje 
eu vi uma menina com um chupão aqui (pescoço). Eu 
perguntei para ela: o que aconteceu? (...) me mordeu, foi meu 
irmãozinho. (...) aí a gente fica em alerta  (...)  tentando tirar.. 
Poderia ser em outro lugar... Vejo que essa violência doméstica 
são os maus-tratos. Muitas crianças sofrem maus-tratos(...). 
(...) são encaminhados à orientação pedagógica, onde senta o 
aluno, a mãe e o professor.(Educador 6) 
 
A primeira atitude que a gente tenta tomar aqui é o diálogo, é 
conversar, é tentar entender; até porque a gente conhece a 
realidade das crianças, do bairro. É complicado o dia a dia 
deles com a família. Sempre quando tem algum conflito, 
alguma coisa, a gente tenta conversar. Tenta entender o que 
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está acontecendo. (...) a gente sabe que por trás dessa 
manifestação de violência (...) tem alguma coisa (...) que vem 
de casa, vem da rua ou por alguma outra situação que não é 
aqui na escola. (Educador 7) 

 

Essas descrições evidenciam que o problema da violência doméstica 

não é ignorado por todos os docentes; já existe a iniciativa nessa escola de 

levar o caso à coordenação. 

Como foi visto no Capítulo II, a proteção das vítimas é dificultada, 

devido à ausência de uma rede de proteção; entretanto, é fundamental 

destacar o trabalho do setor de Orientação Educacional que desenvolve um 

papel importante na luta contra a violência doméstica, pois é por meio dele que 

a escola consegue encaminhar alguns alunos para o Conselho Tutelar. 

 

Aqui o que funciona bem para mim é o Conselho Tutelar. A 
parceria aqui é com o Conselho; porque polícia aqui, pela 
situação de vulnerabilidade, a gente até evita. Não chamamos 
a polícia. Não tem necessidade, graças a Deus. Eu nunca tive 
uma situação, em que fosse uma violência de tal grandeza, que 
necessitasse chamar a polícia. Então nós evitamos o contato 
policial. É mais com o Conselho. A maioria das vezes eu ligo 
para o Conselho Tutelar e comunico. (...) eu acho que (...) dá 
um respaldo legal pra gente, é um respaldo bom. Eu sempre 
peço para colocar como denúncia anônima, porque aqui, nesse 
bairro, quem denuncia pode ser punido depois. Eles me 
comunicam (professores) e eu comunico ao Conselho. 
(Educador 12) 
 
Geralmente a orientação entra em contato com o Conselho 
Tutelar. (...) na maioria das vezes, são situações bem 
agravantes mesmo e é da família (...). Aí infelizmente tem que 
acionar o Conselho ou outro órgão para que possa tomar as 
devidas providências. (Educador 7) 
 
São todos encaminhados para o Conselho Tutelar. (Educador 
5) 

 

Como a proposta dessa pesquisa é discutir o currículo como 

possibilidade de apoio ao enfrentamento da violência doméstica, é inviável falar 

desse processo, sem citar o trabalho da escola, em parceria com a  

comunidade de pais. Durante as observações e entrevistas com os 

educadores, o que se constatou é que a comunidade é vista pelos educadores 
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com apreensão e, ao mesmo tempo, como portadora de imenso potencial para 

colaborar no enfrentamento da violência doméstica. 

 

Então, quando a gente percebe o caso, chama a criança (...) 
procura chamar o pai para conversar, para saber o que 
realmente está acontecendo. Algumas vezes, não entramos em 
profundos detalhes, porque a gente sabe que a comunidade é 
meio atípica. (Educador 8) 
 
... a comunidade é difícil, é complicada. Tem situações de 
numa semana está um “mar de rosas” e na semana seguinte 
está um “terror”. (Educador 7) 
 
Participação da comunidade. (...) Eu acho importante essa 
interação da comunidade com a escola. A escola precisa ter a 
comunidade dentro para montar o currículo. Elas vão nos 
descobrir e nós vamos descobrí-las; aí não dá outra: a escola 
vai crescer. Falo isso para você, porque estou aqui, há seis 
anos, presenciando tudo. (...) eu vi o antes e estou vendo 
agora. (Educador 2) 
 
Eu acredito muito que a escola (...) tem que estar atenta a todo 
o sinal que a criança possa vir a apresentar. (...) todo o tipo de 
comportamento: (...) psicológico, (...) o físico. Toda a escola 
deve estar unida e atenta para quando essa criança apresentar 
esse problema. (...) nos não vamos descobrir um problema 
familiar, se não for através da criança. Ninguém melhor do que 
a criança para mostrar se esse problema (...) é familiar ou não. 
(...) a família é muito complicada de trazê-la até aqui e ela se 
abrir. (...) a escola tem que estar atenta. Não tem uma coisa 
específica que eu olhe e diga assim: vamos montar um projeto. 
Lógico que é através de palestras, de conscientização. É o 
único caminho que eu vejo hoje na comunidade (...) para tentar 
com que essa família venha para a escola através de palestra. 
Temas como: educação, o que é ter filho, o que é ser mãe. (...) 
eu acredito que é assim, não tem como adentrar nessas 
famílias, se não for assim: só na fala. (Educador 4) 

 

Quando questionados sobre a possibilidade de um trabalho referente à 

prevenção da violência doméstica com a comunidade de pais, muitos dos 

professores afirmaram a escassez desse tipo de ação, mas demonstraram ser 

favoráveis a essa parceria: 

 

Nunca foi feito um trabalho com a comunidade, de trazer todos. 
Não houve um trabalho especificamente para os pais, com a 
comunidade. Houve algumas reuniões para conversar, em 
geral. Para conversar com os pais de alguns problemas que 
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aconteceram: olha tá acontecendo tal coisa, de avisar, de 
ajudar (...) de pedir ajuda deles. (Educador 4) 
 
É possível começar um trabalho de prevenção da violência 
doméstica. Ainda temos algumas resistências (...).  Nós temos 
o nosso Conselho de Escola. (...) têm alguns (pais) que ainda 
não vêm, não comparecem, que não têm aquele vinculo de 
responsabilidade com a escola, não se envolvem muito; são 
(...) poucos os pais que você podia chamar. Há uns que 
deveriam vir à escola. E ai vai trabalhar com os pais que são 
normais, que têm uma família praticamente estruturada, que 
não têm essa violência? (...) trabalhar com eles não é 
vantagem, porque os que precisam não viriam. (...) você não 
alcança na verdade (...) aí fica um trabalho perdido. (Educador 
8) 
 
Acho que primeiro tem que se falar da violência doméstica com 
os pais; os pais desconhecem. Podem até sofrer com a 
violência doméstica, mas acaba aceitando, acaba deixando de 
lado (...) amanhã resolve (...) vai deixando por parte de 
ignorância, de não conhecer mesmo. A escola deveria fazer 
uma parceria com a família e dar uma palestra sobre a 
violência doméstica; como é, como surge (...). Acho que a 
escola deveria fazer o elo escola e família. (Educador 6) 
 
A gente tem que estabelecer um contato muito forte com a 
família, porque a família é a base de tudo; sem a família a 
gente também não pode fazer muita coisa; tem que ter essa 
parceria entre escola e família, (...) grupo de pais, alunos, 
professores, direção da escola. Que se encontrassem para 
debater situações desse tipo (violência doméstica), que fizesse 
com que a gente pudesse resolver algumas coisas com 
algumas iniciativas. (Educador 9) 

 

Numa proposta democrática, a comunidade é considerada como um 

dos atores sociais fundamentais para a consolidação de um currículo 

democrático. De acordo com Apple e Beane (2001), o currículo com 

perspectivas democráticas, além de ressaltar o “acesso a um amplo leque de 

informações” permite que diferentes grupos sejam ouvidos, mesmo com 

opiniões muito diversificadas. A consideração de uns para com os outros, 

sobretudo, dos docentes para com educandos e a comunidade externa à 

escola e sua realidade, apresenta-se como componente básico na constituição 

do currículo escolar democrático. 

Por fim, esses relatos mostram a intensidade da ação pedagógica 

desenvolvida pelos docentes, evidenciando traços pessoais da formação, da 

profissionalidade de cada educador e, até mesmo, da forma como cada um 
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compreende a problemática da violência doméstica contra criança. Nos relatos 

dos educadores, o que fica evidente é que, ao encaminhar o caso para a 

coordenação, o professor tem a sensação de que cumpriu o seu papel. Como 

afirma Schilling, na ocasião do exame de qualificação desse pesquisa, mesmo 

com um clima difícil na escola, em que ninguém quer o olhar o problema do 

outro, há momentos, em sala de aula, por meio das atividades, da troca de 

conhecimento, dá para olhar o próximo, mas isso só irá acontecer com um 

grande esforço da coletividade. 

 

 

3. 4. Currículo: contextos, práticas e possibilidades 

 

No que se refere à proposta pedagógica, o Projeto Especial da escola, 

em 2009, segue a seguinte organização curricular: 

 

Quadro 6. Projeto Especial da escola –  Proposta curricular  

Disciplinas 
Anos Iniciais 

Número de horas/semana 

Português, Matemática, História, Geografia e Ciências 15 

Artes 02 

Educação Física 02 

Projeto Sala de Leitura 01 

Total / Carga horária semanal 20 

Fonte: Projeto Especial - 2009. 

 

Apesar da organização das disciplinas em estrutura curricular formal, 

na proposta curricular do Projeto Especial, bem como a divisão de professores 

em especialistas e educador-referência, a articulação dos educadores e dos 

conteúdos é notória, uma vez que todos os docentes participam do HTC (horas 

de trabalho coletivo), por meio de discussões e troca de conhecimentos, além 

disso, os conteúdos trabalhados, em sala de aula, têm uma sequência nas 

diversas disciplinas. 

Essa atitude dos docentes em desenvolver coletivamente um trabalho 

revela um comprometimento com um currículo mais democrático, o qual é 
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construído socialmente e difundido por pessoas que têm interesses e valores 

em comum. 

O depoimento de dois entrevistados evidencia as contribuições do 

Projeto Especial para o desenvolvimento do trabalho pedagógico: 

 

...quando foi feito o projeto especial, foi pensado o horário de 
estudos para o professor (...). Então o aluno tem um 
determinado número de horas, e, naquele momento, o 
professor faz as coisas dele. (Educador 12) 
 
...foi elaborado esse projeto especial, que vem até hoje. Esse 
ano, até onde a gente sabe, tem dado ótimo resultado. 
Percebe-se que se voltar (ensino regular), se esse projeto for 
abolido e acabar, a escola também acaba. Porque funciona e 
tem um bom resultado, um bom rendimento. (...) se acabar 
esse projeto, eu creio que a escola não consegue se manter.  
(Educador 7) 

 

Entretanto, por meio de alguns relatos de professores, questionados 

sobre seu entendimento de currículo, ficam evidentes algumas contradições.  

Ao mesmo tempo, em que se notam indícios da construção de um currículo 

com perspectivas democráticas pelas práticas pedagógicas e pela proposta do 

Projeto Especial, por outro lado, observam-se manifestações de concepções 

curriculares restritas a prescrição, controle, rol de disciplinas, desvinculado de 

questões de interesse dos sujeitos participantes do currículo e sem que o 

conhecimento seja colocado em prática: 

 

Currículo é organização de tudo que vai acontecer na escola. 
Um planejamento que você vai alcançar, quais os seus 
objetivos. Isso é um currículo: organização mesmo. (Educador 
11) 

 
Eu vejo como todas as disciplinas que você trabalha dentro da 
escola. Por exemplo: determinadas, por ano e série. (...) quais 
são os conteúdos importantes para aquela série que o 
professor tem que trabalhar (...), que consiga dar continuidade 
sem a repetição dos projetos, das atividades. É o que você vai 
ensinar, ao longo dos anos, para a criança, de acordo com a 
série, de acordo com o ano. (Educador 12) 
 
...são as normas da escola. Aqui tem projetos, temos 
planejamento. (Educador 1) 
 
Objetivos que a gente coloca para cumprir. (Educador 3) 
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É o carro chefe que a gente tem que seguir. Existe um currículo 
(...) que está aqui, que a gente tem que trabalhar. Ele existe 
para ser seguido, claro que é maleável. Se você percebe que 
não está dando certo, é necessário mexer, desde que não fuja 
totalmente da proposta curricular. (Educador 7) 
 
Currículo escolar é tudo aquilo que vai gerar o desenvolvimento 
das etapas que a gente vai ter que desenvolver no cotidiano 
(Educador 9) 

 

Nesse sentido, é importante lembrar a reflexão de Gimeno Sacristán 

(2007), quando se refere aos textos do currículo e à organização pedagógica 

de experiências, afirmando que os textos não estabelecem em 

 

...si mesmo a terra prometida, mas podem ser um mapa melhor 
ou pior para sua busca. O problema é ter consciência de seu 
valor operativo e limitado, lembrando que a boa partitura não é 
música, nem o mapa é o terreno. É útil quando o texto que 
codifica a música é tomado por bons músicos e há bons 
instrumentos. Dar demasiada ênfase ao texto e não prestar 
atenção às condições e aos agentes da execução é subestimar 
o valor e o poder do texto. (GIMENO SACRISTÁN, 2007, 
p.122) 

 

Ou seja, é preciso mais que um bom currículo prescrito para que a 

escola desenvolva um trabalho com perspectivas democráticas; é necessário 

que se estabeleça uma organização pedagógica para provocar experiência de 

que se extrairão significados. Quem deve provocá-las são os professores e a 

confecção de materiais. (GIMENO SACRISTÁN, 2007, p.122). 

Outro tema importante para a discussão, expresso no Plano Especial, 

diz respeito à opção da escola em desenvolver os conteúdos das diferentes 

áreas de forma interdisciplinar, a partir da metodologia de projetos. Além dos 

temas serem definidos, de acordo com o estudo da realidade e interesse dos 

discentes, a metodologia de projetos tem como apoio os Parâmetros 

Curriculares para o desenvolvimento do projeto de cada turma. 

 

Os projetos que são realizados aqui são pensados para cada 
série, de acordo com a necessidade de cada turma; acho que é 
a forma mais correta de atingir a aprendizagem desses alunos. 
Não pode faltar esse olhar diferenciado. Tem que ter esse 
cuidado. Os projetos, além de atender a defasagem na 
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aprendizagem, ainda têm que abranger valores; tudo que diz 
respeito à vida deles. (Educador 11) 

 

Os Projetos de Aprendizagem - assim nominados pela escola - são 

organizados pelos educadores dos anos iniciais e finais, com destaque para o 

aprimoramento da leitura e escrita. Nesse trabalho, os docentes se organizam 

em séries, tendo o apoio dos educadores da área de educação física, artes e 

da sala de leitura. 

 

...quando eu vim para cá, eu achei muito interessante o que se 
trabalha aqui e como é desenvolvido o trabalho: pedagogia de 
projetos. Esses projetos conseguem contemplar aquilo que é 
importante para os alunos: a leitura e escrita. (Educador 5) 
 
...a aprendizagem da leitura e da escrita é o básico para eles. 
(...) aqui nós temos alunos que aprendem muito bem, mas 
temos alunos com extrema dificuldade. (Educador 12) 

 

Quadro 7. Projeto Especial da escola - projetos e programas 2009 

Programas e Projetos 
Secretaria Municipal de Educação 

Projetos 
Instituição Pesquisada 

 Projeto Prevenção à Violência 

Doméstica e Sexual contra 

crianças e adolescentes 

(VDSCCA)14 

 Programa Arte Viva 

 Projeto Sala de Leitura 

 Programa Pincel Mágico 

 Grêmio Estudantil 

 Programa Clique Escola 

 Congresso Internacional de 

Educação 

 Programa Refazendo Laços 

 Formação continuada 

 Jornal-Mediador entre a Escola e o 

Mundo 

 Descobrindo a Adolescência 

 Olho na Água 

 Animais em Extinção 

 Grêmio Estudantil 

 Preservar e Encantar para o 

Futuro Transformar 

 Um Conto de Natal / Formação de 

Professores 

 Lembranças de Nossa Terra 

 Anima Conto 

 Arca de Noé 

 Paz no Trânsito 

Fonte: Projeto Especial - adequação 2009. 

                                                           
14

 O projeto Prevenção à Violência Doméstica e Sexual contra crianças e adolescentes (VDSCCA), tema 
que interessa para nossa discussão, tem como objetivo a formação de Orientadores Educacionais das 
escolas municipais da rede de ensino para detecção precoce de suspeitas ou confirmação de violência 
doméstica e sexual contra a criança. Até o ano de 2009, a Secretaria de Educação não disponibilizou 
projetos voltados para o grupo de professores. 
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Além desses projetos específicos da escola, a unidade escolar precisa 

incluir em seu cotidiano alguns projetos e programas “estabelecidos” pela 

Secretaria Municipal de educação. Mesmo com esse número de projetos, os 

educadores trabalhavam, de forma a inserir no contexto da instituição essas 

propostas de trabalho da Secretaria. 

Os educadores sempre trabalhavam com o objetivo de incluir nos 

projetos a realidade e interesses do grupo de educandos. Essa opção 

demonstra a elaboração de um currículo com perspectivas democráticas, pois 

não incluía apenas o que os educadores avaliavam como importante, mas, 

além disso, era construído, a partir de questões e interesse dos educandos. 

Entretanto, paralelamente, a essa realidade citada acima, quando os 

docentes eram questionados a respeito da existência de projetos voltados para 

o tema da violência doméstica contra criança, foram dadas as seguintes 

respostas: 

 

Específico, professora aplicando não. A orientação escolar sim. 
Na minha sala não tem, mas a gente vê que é feito um trabalho 
voltado a isso. Mas na minha sala, não tenho. (Educador 3) 
 
Não existe um projeto voltado para essa temática, mas desde a 
primeira vez que teve a apresentação desse projeto (projeto 
inicial) já se colocou em pauta e evidência a necessidade de se 
estar alerta a respeito da violência e (...) trabalhar no dia a dia, 
paralelo mesmo, fazer paradas, quantas vezes necessário; 
erradicar mesmo, não ter mais a violência. É um trabalho 
árduo, um trabalho diário. Não existe um projeto, mas existe 
um trabalho constante. Esse projeto que falo é o projeto inicial 
que (...) foi apresentado (...). Foi falado das dificuldades que a 
gente enfrentaria devido ao próprio alicerce familiar, de onde 
eles estavam vindo. A gente busca essa ajuda na direção, na 
orientação escolar. Mas dizer que existe um projeto específico 
para isso, não. Existem os temas transversais que através 
deles a gente orienta todo esse processo de ajuda do aluno. 
(Educador 4) 
 
Projeto contra a violência na escola eu acredito que não, mas a 
gente tem conversado bastante sobre algumas metas que a 
gente pode está priorizando nesse sentido. Não tem projeto 
voltado à violência doméstica. (Educador 9) 

 

As falas evidenciam a grande necessidade de esse tema ser abordado. 

Constatou-se que o currículo dessa escola tem um grande potencial, no que se 
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refere ao trabalho de enfrentamento da violência doméstica, pois já existe um 

projeto e iniciativas pedagógicas voltadas para redução da violência. Nessa 

caminhada, o próximo passo é recusar que a escassez de garantias de direitos, 

que a violência ao derredor da escola e que as possíveis ameaças da 

comunidade impeçam a construção de um trabalho coletivo de todos os 

profissionais da escola, na busca pelo enfrentamento da violência doméstica. A 

escola que aqui foi apresentada tem experiência, organização e docentes 

capazes de iniciar um trabalho de enfrentamento da violência doméstica, tendo 

como grande aliado o currículo escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No início dessa pesquisa, ainda não tinha claramente a definição do 

problema. A partir da interação com os professores do Programa de Pós 

Graduação da PUC, a inserção e observação no campo da pesquisa, bem 

como as críticas da Banca de Qualificação, a definição do problema foi se 

tornando mais precisa. Pode-se afirmar que a busca pela compreensão do 

currículo como possibilidade de apoio ao enfrentamento da violência doméstica 

exigiu um olhar de suspeita e a desconstrução de minhas ideias e expectativas. 

Esse novo olhar permitiu a primeira constatação: o desafio de realizar uma 

pesquisa sobre o problema da violência e do currículo escolar, considerados 

objetos de estudo complexos, múltiplos e campos de diversos interesses em 

jogo. 

 

Vivenciando o campo de pesquisa, tive a oportunidade de conhecer as 

ações pedagógicas do cotidiano educacional e a proposta curricular da escola, 

que denuncia em seu texto elevado índice de violência na comunidade. Nessa 

proposta, fica evidente a necessidade de a escola se organizar com o objetivo 

de oferecer condições para a criação de um espaço educativo, acolhedor, 

prazeroso e democrático, propiciando assim o acesso à cidadania e ao respeito 

à diversidade, por meio de trocas de aprendizagem. A partir do acesso a esse 

material, constatei que a escola já estava no caminho da construção de um 

currículo, com possibilidades de enfrentamento da violência. 

 

Durante as observações na instituição, vários problemas se 

manifestaram como a violência entre os grupos do tráfico de drogas, roubos, 

repressão policial, violência contra mulher e violência doméstica contra criança 

e adolescentes. Entre essas questões sociais, uma dos mais latentes era a 

violência doméstica contra criança que era detectada pelas falas dos 

educadores que relatavam a situação de crianças que chegavam à instituição 

com “marcas” de violência física pelo corpo, causadas por familiares, crianças 
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ameaçadas por seus pais, dentro da instituição, e educandos que sofriam 

abusos psicológico e sexual. 

 

A partir daí, surge o questionamento: há possibilidade de apoio ao 

enfrentamento da violência doméstica contra criança por meio do currículo 

escolar?  Para tanto, por meio dessa questão, procuramos encontrar, no 

contexto da instituição, práticas que contribuíssem para a construção de um 

currículo com perspectivas democráticas, fundamentais para o enfrentamento 

da violência domestica. 

 

Na busca em dar resposta a essa questão, encontramos um conjunto 

de ações na escola pesquisada que revelaram a possibilidade de apoio do 

currículo escolar no enfrentamento da violência doméstica. Essas ações 

pedagógicas estão em constante construção e renovação, no contexto 

observado, como a seleção dos educadores, em que o candidato apresentava 

um projeto voltado para a realidade da escola, em consonância com o projeto 

especial da instituição; o trabalho coletivo de formação dos docentes nas 

reuniões de Horário de Trabalho Coletivo (HTC), propiciando assim a 

oportunidade de refletir criticamente sobre sua prática, em sala de aula, e, 

dessa forma, enfrentar, com o auxílio do grupo, as dificuldades encontradas no 

contexto de sala de aula; a metodologia de projetos, em que os temas são 

definidos, de acordo com o estudo da realidade e interesse dos discentes, e, 

por último, o trabalho do setor de Orientação Educacional que desenvolve um 

trabalho - mesmo que inicial - na luta contra  a violência doméstica, realizando  

encaminhamentos de vários casos  para o Conselho Tutelar. 

 

Todas essas iniciativas e ações mostram o potencial que a escola e o 

currículo escolar têm para o enfrentamento da violência domestica contra 

criança. Temos consciência de que essa instituição escolar não pode resolver 

todos os casos de violência doméstica, frente as limitações das políticas 

públicas, a falta de articulação da rede de proteção, a ausência de uma lei de 

proteção a vítimas e a vulnerabilidade dos educadores, ao realizarem uma 

denúncia. No entanto, a escola tem possibilidades, por um esforço coletivo dos 
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educadores, de criar, reconstruir paradigmas, concepções, conceitos e 

construção de práticas que podem levá-la a incluir o combate da violência 

doméstica contra criança como um dos eixos fundamentais do seu currículo. 

 

Os desafios são muitos para construção de um currículo com 

possibilidades de enfretamento da violência domestica contra a criança, mas é 

um caminho a ser construído pela instituição escolar, de olhar criticamente para 

a sua realidade com o objetivo de construir um currículo conectado com as 

preocupações reais dos educandos, educadores e comunidades. 

 

Face ao exposto, a discussão do currículo como possibilidade de 

enfrentamento da violência doméstica não se esgota nesse trabalho. Ao 

contrário, estou convencida de que essa pesquisa estimula a construção de 

novos trabalhos que pretendam refletir e tornar viáveis alternativas para a 

superação do problema da violência doméstica contra a criança. 
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APÊNDICE A 

 A .1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

“Campus” Monte Alegre 
Rua Ministro de Godói, 969, Perdizes  

Telefone: (11)36708514/ (11)3670-8400 CEP: 05015-901 – São Paulo – SP 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

Eu, Daniela de Araújo Ando, aluna do curso de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade 
Católica, de São Paulo/SP, nível Mestrado, inserida no programa de pós-graduação em 
Educação: Currículo, sendo que estou desenvolvendo uma pesquisa sob a orientação do 
professor Dr. Mário Sérgio Cortella, sobre o tema – O enfrentamento da violência contra 
crianças e adolescentes: um olhar a partir do currículo – que objetiva conhecer e analisar 
como a escola, através do currículo escolar, estabelece ações de enfrentamento da violência 
que acomete crianças (discentes), sendo que a pesquisa será desenvolvida em uma unidade 
de ensino da rede pública, municipal, em São José dos Campos, e, para tanto, existe a 
necessidade da realização de uma entrevista acerca do tema supracitado, que será gravada e 
posteriormente transcrita. Os entrevistados serão professores, gestores, funcionários e alunos 
sujeitos de minha proposta de pesquisa, portanto, entre eles – O (A) SENHOR (A). 

Sendo que, os dados coletados mediante a entrevista aqui referida serão usados para 
posterior publicação científica, sem que seja mencionada qualquer forma de identificação dos 
participantes. 
 Portanto, pelo fato da violência contra crianças se tratar de um dos mais graves 
problemas contemporâneos, justifica-se a necessidade de direcionarmos nosso olhar para essa 
questão, bem como, de uma maior e mais profunda reflexão acerca do currículo escolar e suas 
contribuições para o enfrentamento desse fenômeno social, sendo assim, solicito-lhe 
autorização para indagar-lhe sobre a referida questão, e, para tanto, será necessário que a 
mesma seja da por escrito, conforme modelo abaixo: 
 Eu, ___________________________________________________________, portador 
do RG no. _________________________________, assino e admito, por meio deste, ter 
recebido informação suficientes sobre a presente proposta de pesquisa a proceder com minha 
indagação, e, cedendo também, os direitos da entrevista e do levantamento que a mesma 
proporcionará a serem divulgados em periódicos, eventos científicos, desde que, consideradas 
as seguintes normas abaixo relacionadas, aceitando a participar da pesquisa:  

a) Garantia de receber respostas e explicações a dúvidas acerca dos processos e 
benefícios e outros, relacionados à pesquisa; 

b) A liberdade, a qualquer momento, do meu consentimento, a qualquer momento, bem 
como, deixar de participar da pesquisa, sem que isso acarrete prejuízos ao 
pesquisador.  

c) Garantia de que não terá riscos, de qualquer natureza, danos, e sobretudo, nenhum 
gasto financeiro com minha participação; 

d) Garantia de que uma via deste TCLE ficará com o entrevistado e outra com o 
entrevistador. 

__________________________    _______________________ 

     Participante da pesquisa                 Pesquisador (a) 

DANIELA DE ARAÚJO ANDO 
Telefone  Residencial: (12) 39311989, Celular: (12) 81174992 

E-mail: daniela.a.ando@gmail.com 
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APÊNDICE B 

B.1. ROTEIRO DE CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

“Campus” Monte Alegre 
Rua Ministro de Godói, 969, Perdizes 

Telefone: (11)36708514/ (11)3670-8400 CEP: 05015-901 – São Paulo – SP 

 

Itinerário da Caracterização dos Entrevistados 

 

1) Sexo 

(   ) Feminino  

(   ) Masculino 

2) Idade? 

3) Estado Civil? 

4) Cargo que exerce na escola? 

5) Qual sua formação acadêmica? Qual o ano de conclusão? 

6) Realizou curso de Pós- Graduação? Qual (is)? Ano de conclusão? 

7) Qual o período de experiência no magistério? Rede Pública ou 

privada? Nessa instituição? 

8) Participou de algum curso de formação que abordasse a temática 

“Violência contra crianças. Adolescente? Que órgão / Instituição 

promoveu? Foi iniciativa própria em participar? Essa 

complementação contribuiu de forma positiva em sua função? 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA 

C.1- ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS PROFESSORES E COORDENADORES DA 

UNIDADE DE ENSINO 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

“Campus” Monte Alegre 
Rua Ministro de Godói, 969, Perdizes 

Telefone: (11)36708514/ (11)3670-8400 CEP: 05015-901 – São Paulo – SP 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM DIRETORES/ ORIENTADORES / PROFESSORES 

 
1) Enquanto professor(a)/Orientador(a), que procedimentos têm sido tomados quanto às 

manifestações de violência na unidade escolar com o objetivo de resolver a situação?  
 

2) Existe a solicitação de ajuda, por parte da unidade escolar, a outra instituição no apoio a 
resolução de casos de violência. Se sim, quais instituições demonstram maiores 
resultados? Por quê? 

 
3) Existe algum projeto, implantado nessa escola, especificamente voltado para o 

enfrentamento da violência contra crianças? 
 

4) Existem casos de violência doméstica contra crianças? Se sim, quais as ações da escola 
no caso de  

 
Violência física 
Violência sexual 
Violência Psicológica 
Negligência 
 

5) Você se considera preparado - tecnicamente- para lidar com o problema da violência 
contra crianças? 
 

6) Qual a sua opinião sobre a utilização de palmadas na educação de crianças? 
 
7) Quais alternativas ou estratégias – a partir da escola- poderiam resolver ou minimizar o 

problema da violência doméstica contra crianças? 
 

8) O que você entende por currículo? 
 

9) O currículo escolar pode contribuir no enfrentamento da violência contra crianças? Como? 
 
10) Como foi o processo de construção do currículo dessa instituição?  E atualmente, como 

acontece? 
 

11) Que temas são imprescindíveis na elaboração do currículo?  
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APÊNDICE D – CARTA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

D.1 – MODELO DE CARTA 

 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

Rua Ministro de Godói, 969, Perdizes 
Telefone: (11)36708514/ (11)3670-8400 CEP: 05015-901 – São Paulo – SP 

 

 

Ilmo Senhor Alberto Alves Marques Filho 
Secretário Municipal de Educação de São José dos Campos 

 

Tendo em vista o projeto de pesquisa intitulado - O enfrentamento da violência 

contra crianças e adolescentes: um olhar a partir do currículo – que será desenvolvido no 

programa de Pós-Graduação, nível Mestrado, em Educação, junto ao departamento de 

Educação: Currículo, inserido na linha de pesquisa - Currículo conhecimento e cultura, que tem 

por objetivo conhecer e analisar como a escola, através do currículo escolar, estabelece ações 

de enfrentamento da violência que acomete crianças e adolescentes, que será realizado junto 

a uma escola da região leste do município de São José dos Campos, e, portanto, vimos 

através do presente, solicitar a vossa Senhoria, a permissão para realização da presente 

pesquisa.  

 Desde já, nos colocamos a disposição para todas as elucidações com relação à 

pesquisa. Certos de contarmos com vosso consentimento, aguardamos breve contato e 

apresentamos  a mestranda – a Profa. Daniela de Araújo Ando, como a pessoa que realizará a 

pesquisa. 

 

São Paulo        de                2010. 

 

_________________________________________ 

Maria Elizabeth B.T.M.P.de Almeida 

Prof. Dr. Coordenadora do programa de Pós- Graduação em Educação: Currículo 

 

 

 
 
 
 
 

DANIELA DE ARAÚJO ANDO 
Telefone  Residencial: (12) 39311989, Celular: (12) 81174992 

Residência Rua Olinda, 255, Parque Industrial 
E-mail: daniela.a.ando@gmail.com 
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APÊNDICE E – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC-SP 

E.1 – AUTORIZAÇÃO 
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APÊNDICE F – AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

F.1 – A AUTORIZAÇÃO  
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APÊNDICE G – NÚMEROS DE VÍTIMAS MENORES QUE 18 ANOS EM SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS / DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER  

G.1 – DADOS 

 


