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Resumo: Analisar o que leva a família e a escola não cumprirem os direitos da criança, 
assegurados pela Lei Nº 8.069/90 e as repercussões dessas violações para o desenvolvimento 
infantil é o objetivo de uma pesquisa em andamento, cujos resultados parciais são 
apresentados neste trabalho. O estudo se realiza em 2 escolas públicas de educação infantil, na 
Região do Recôncavo Sul – Bahia, envolvendo 14 professores, 14 famílias e 15 crianças na 
faixa etária de 3 a 5 anos de idade. Os dados estão sendo produzidos através de observações 
sistemáticas, questionários semi-estruturados, entrevistas e grupo focal, e discutidos à luz da 
Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento Humano de Urie Bronfenbrenner. Os achados 
da pesquisa têm possibilitado uma profícua reflexão sobre as condições e preparos da família 
e da escola para cuidar, proteger e educar. 
Palavras-chave: Família/Escola; Direitos da Criança; Desenvolvimento Infantil. 
 
 
Abstract: To analyze what it takes the family and the school not to fulfill the rights of the 
child, assured for the Law Nº 8.069/90 and the repercussions of these breakings for the 
infantile development is the objective of a in progress research, whose resulted partial they are 
presented in this work.  The study if it carries through in 2 public schools of infantile 
education in the Region of the South Recôncavo - Bahia, involving 14 professors, 14 families 
and 15 children in the age of 3 to 5 years old.  The data are being produced through 
systematic comments, questionnaires half-structuralized, interviews and focal group, and 
argued to the light of the Approach Bioecologic Human Development by Urie 
Bronfenbrenner.  The findings of the research have made possible one profound reflection on 
the conditions and preparation of the school and the family to take care of, to protect and to 
educate. 
Word-key: Family/school;  Rights of the Child;  Infantile Development. 
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Introdução 
 
 

A violação dos direitos da criançai se traduz no descumprimento da atenção e dos 

cuidados necessários ao seu desenvolvimento físico e psicológico. Ocorre quando se 

desrespeita a lei vigente, se pratica atos ilícitos, como os de violência, assédio moral, 

veemente intimidação, fraudes e abusos contra a vontade da pessoa, refletindo de alguma 

forma negativamente em sua vida (AZEVEDO, 2000).  

A preservação e o respeito aos direitos da criança é consenso para a sociedade e lei 

para o campo jurídico que os considera prioridade em conformidade com os direitos 

fundamentais: direito à vida, saúde, alimentação e educação; direito ao lazer, à 

profissionalização e cultura; direito à dignidade e ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. O Art. 227 da Constituição Federal de 1988 - CF/98 (BRASIL, 1998) 

determina que a criança seja salvaguardada de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, proposições que sofrem violações em diversas 

formas e graus. 

Cabe ao Estado, família, escola e sociedade civil o dever de assegurar os direitos da 

criança conforme o conjunto de leis vigentes, a saber: a CF/88; o Estatuto da Criança e 

Adolescente, Lei 8.069/90 (ECA); a Declaração Universal dos Direitos Humanos; Ass. Geral 

das Nações Unidas/48; e a Convenção sobre os Direitos da Criança, Decreto nº 99.710/90. 

Mas as leis não tem sido suficientes para inibir a violação independente da classe social, credo 

e raça. As ameaças concretas advêm da ausência de políticas públicas; da qualidade dos 

serviços de saúde e de educação; da precariedade das condições financeiras e econômicas da 

população; dos meios de comunicação alijados da formação cultural, moral e ética; e da 

própria família que tem sustentado os altos índices de violência doméstica, (BRASIL, 2004), 

quando lhe caberia juntamente com a escola a função de cuidar, proteger e educar, e assim 

promover a integração/adaptação da criança à sociedade, do contrário sobrevêm a 

desestrutura, violência e mortalidade. 

A violação dos direitos da criança é um tema recorrentemente atual, com repercussões 

concretas no cotidiano da família e da escola, espaços onde os direitos são negligenciados, 

seja porque faltam recursos e infra-estrutura para cuidar, proteger e educar, ou porque são 

motivados por crimes bárbaros (esganaduras, esquartejamentos, estupro, cárcere privado), 

tornando-os conteúdos de matérias sensacionalistas que denunciam as condições de 

vulnerabilidade/risco que as crianças estão expostas.  
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O elenco dos direitos da criança é tratado segundo o valor que se atribui a cada ato 

violador. Assim, dá-se mais importância aos casos que envolvem a violência sexual e física e 

ao abandono de crianças do que a outros que somente o conhecimento dos direitos e a 

sensibilidade para apreendê-los poderão caracterizá-los como atos violadores, a exemplo da 

privação de espaço para brincar ou falta de vagas nas escolas. Para Lefèvre (1992) quando 

não configura a violência mais brutal, a violação é tolerada, pois implica em um ato imoral, 

mas como não se constitui em um escândalo, provoca, no máximo, indignação e revolta à 

sociedade, como deixar uma criança sozinha em casa, subtrair-lhe o afeto e a atenção ou 

retirá-la da escola, diferentemente dos casos de pedofilia, homicídio, tortura física, entre 

outros. 

Mas, pensar a violação como um fato sem visibilidade e sem implicações no 

desenvolvimento da criança encontra contradição quando confrontado com o texto legal do 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (BRASIL, 1990), onde a criança é denominada 

como um ser em desenvolvimento e designa a família, a comunidade, a sociedade, e o poder 

público como responsáveis por seu desenvolvimento. Assim, as instituições sociais tornam-se 

responsáveis por criar oportunidades para que o desenvolvimento da criança alcance todas as 

dimensões humanas, quais sejam, a física, psicológica, afetiva, moral, social, garantindo as 

condições de vida com liberdade e dignidade. 

Algumas vezes a violação da criança no ambiente familiar acaba transcendendo este 

espaço e se estendendo à escola que ignora a carência ou sofrimento dela. Nesse caso, a 

escola torna-se também um agente de violação, uma vez que se abstêm de cumprir os 

objetivos pedagógicos que lhe requisitam cuidar, proteger e educar (MIGUEL, 2008). Assim, 

seja na a família ou na escola, quando a criança ainda é de tenra idade, dificilmente entenderá 

que está sendo tratada inadequadamente e terá dificuldade para denunciar e se proteger, o que 

reforça a necessidade de uma atenção especial ao problema.  

 Em síntese, ações ou omissões de cuidados que provoquem danos ao bem-estar, à 

integridade física e psicológica, à liberdade e ao desenvolvimento da criança constitui uma 

violação aos seus direitos. E, considerando que a família e a escola são os contextos mais 

próximos da vida da criança, nos quais se pressupõe deva existir as bases para sua formação, a 

partir desses grupos sociais discute-se as possíveis relações entre violação e desenvolvimento, 

destacando-se cenas, histórias e depoimentos que possam configurá-las.  
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Família e escola: protetivas ou violadoras?  

A família, instituição social de natureza parental, onde o cuidado e a proteção se 

traduzem em atenção, orientação e afetividade revela-se, algumas vezes, como um lócus 

violador contra seus próprios membros, repercutindo em sua organização e dinâmica interna e 

em outras instituições sociais. 

Estudos realizados sobre a violência contra crianças no ambiente familiar, reconhecem 

que a sociedade brasileira assimilou uma cultura que dificulta ou mesmo impede reconhecer 

no outro um sujeito de direito, de maneira que o método para disciplinar mais usual, desde os 

tempos coloniais, tem sido o castigo físico, reproduzindo a idéia de que a família tem o direito 

de assim proceder, com fins a educar os filhos para o convívio social (AZEVEDO, 1989); 

(AZEVEDO e GUERRA, 1995; 1998; 2000; e 2001). 

 Os registros atualizados por um sistema online da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, em Brasília, a partir de 1997 já computou 1 milhão de violações dos direitos da 

criança e do adolescente. O Governo Federal disponibiliza para os Conselhos Tutelares de 

todo o país, o Serviço de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA) registrar os 

dados referentes que possibilitam identificar e ilustrar o panorama nacional dessas violações, 

incluindo a família e a escola como os grupos sociais mais violadores. 

Segundo o SIPIA a mãe, o pai e a escola também se constituem agentes violadores, 

como também revelam que o direito mais violado é o de convivência familiar e comunitária, 

direito previsto no Art. 16 do Estatuto da Criança e Adolescente. Quanto aos sujeitos mais 

violados há uma leve predominância do sexo masculino sobre o sexo feminino, 59% contra 

62%. O percentual de violações dos direitos da criança é pouco mais elevado do que o 

percentual de violações contra adolescentes, variando em 1,06%. Chama atenção nos dados 

do SIPIA a escola despontar como o lugar público com maior número de violações, e a 

discrepância dos números entre os estados brasileiros não expressar a realidade das violações, 

mas a ausência de denúncias, porque o Sul e o Sudeste aparecem com números de registros 

maiores que as demais regiões do país, todavia atribui-se que essa diferença deve-se a 

ausência de denúncias e não de casos de violação.  

Os modelos das relações familiares algumas vezes encobrem as ocorrências que 

protagonizam a violação dos direitos da criança. Koller e De Antoni (apud ALMEIDA; 

SANTOS; ROSSI, 2006, p.279) citam alguns fatores de risco que caracterizam o âmbito 

familiar, tornando-o um reduto impróprio à criança, são os seguintes: 
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[...] a história anterior tanto da vítima como do abusador, bem como a ausência de recursos 
terapêuticos e de conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; o sentimento de 
solidão e de insegurança no ambiente familiar somados aos segredos da família, problemas por 
estresse, saúde e questões financeiras, o desemprego e o empobrecimento; baixa auto-estima, 
comunicação ineficiente na família, somadas às práticas disciplinares punitivas com a 
naturalização e a banalização da violência e a aceitação da punição corporal pela sociedade; e, 
ainda, fatores relativos à cognição e à educação [...]. 

 
 

 
Além dos fatores de risco que aumentam a incidência de violação aos direitos da 

criança, outros estudos confirmam os dados oficiais dos Conselhos Tutelares do país, como os 

realizados pela Universidade do Rio Preto, em São Paulo, com a participação efetiva de 55 

famílias, detectando os seguintes índices: sobre a modalidade de violência física, as mães 

atingem 23% contra 5,5% por parte dos pais; todavia a associação da violência física com a 

sexual o progenitor alcança 15,5% e 16% quando se trata de negligência; as mães fazem mais 

uso da violência psicológica e da negligência, com índices de 27% (BRITO et al, 2005).  

É importante saber de quem parte a violação porque a presença mais constante pode 

estar determinando as condutas dos genitores. O referido estudo não encontrou em nenhuma 

família a ausência total de algum tipo de violação dos direitos, de modo que as modalidades 

conjugadas apareceram em maior índice, e os tipos isolados em menor número. Neves e 

Romanelli (2004, p.121) concluíram estudos sobre a violência dos pais contra os filhos 

ponderando: 

 

O pai e/ou a mãe que espanca, viola o corpo do outro sim, mas, bate, espanca, agride e até mata 
em nome de tentativas que precisam ser decodificadas. Em geral, eles reafirmam, [...] bato para 
educar, bato para a polícia não bater amanhã, bato porque amo meu filho. Batem, mas 
dimensionam o amor e o espancar como se constituíssem um mesmo campo de afeto, sem 
diferenciar o seu desejo e o desejo do outro, menor, submisso, passivo. 

 

           Essas pesquisas revelam que a visão do violador pode estar distante do que significa a 

violação dos direitos para a vida da criança, da família e da sociedade. As experiências boas e 

más passam a fazer parte das histórias pessoais e as famílias podem não saber o quanto e 

como essas marcas irão influenciar os indivíduos, e assim os atos violadores tornam-se 

silenciosos e passam a ser considerados comuns e banais.  São diversos os fatores que podem 

atingir as famílias tornando-as uma grave ameaça e desrespeito aos direitos dos seus 

membros, sobremodo dos mais indefesos: idosos, mulheres e crianças. O Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) apresenta dados preocupantes sobre o 

sofrimento de 6,5 milhões de crianças vitimadas anualmente no país, dentro dos seus próprios 

lares e por seus familiares (AZEVEDO, 2000; AZEVEDO e GUERRA, 2001). 
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          A família lidera o ranking de maus tratos contra as crianças e as causas externas ou 

agravos foram as principais causas de seus óbitos com idades entre 1 a 9 anos, conforme 

dados do Ministério da Saúde em 2006. A partir desses dados buscaram-se políticas de 

prevenção a violência e a promoção da cultura da paz, cuidados para garantir o 

desenvolvimento da criança sem comprometer seus valores para o futuro.   

          Mas, segundo Matias e Bazon (2005, p. 295) nem mesmo os Conselhos Tutelares têm 

números exatos da prevalência de ações contra crianças pequenas, pois os casos 

acompanhados pela agência oficial de proteção infantil são inferiores aos números que 

compõem a realidade. Para elas “urge a necessidade de desenvolver ações de detecção e 

intervenção precoces”. Elas declaram-se convictas da importância e necessidade de novos 

estudos que postulem detalhar as variáveis sobre esse assunto para ajudar a reconfigurar o 

quadro adverso às crianças. 

          O Ministério da Saúde, através de uma política de atenção integral à criança, 

desenvolve, atualmente, uma linha de cuidados que abrange atenção ao recém-nascido, 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, investigação do óbito infantil e ações de 

enfrentamento à violência. Essas ações são motivadas por estudos e levantamentos de 

números referentes às suspeitas ou confirmação de maus tratos, morbimortalidade por 

acidentes e violências à criança em situação de violência, e pretende estender o apoio às 

famílias, fortalecendo a rede de proteção social à criança (BRASIL, 2006). 

            A rede de proteção à criança se constitui pelas conexões interorganizacionais dos seus 

agentes, representantes da família, escola, sociedade cível, entidades governamentais, 

instituições de saúde, de segurança pública, jurídica, que em diferentes períodos e de forma 

dinâmica se articulam com a finalidade de garantir os direitos da criança assegurados por lei, 

prestando serviços de pronto atendimento. Entretanto, as redes de proteção nem sempre tem 

atuado de maneira a garantir o que se propõe, apresentando problemas como os encontrados 

na pesquisa pelo IPEA/CONANDA (SILVA, 2005), e sobre violação do direito de convívio 

familiar e comunitário, acusam-se: 

 
Ausência de integração entre os atores que atuam nos vários âmbitos da rede (promoção, 
defesa e controle), o que anula as potencialidades do modelo sistêmico e gera ações 
concorrentes entre os atores; falta de complementaridade entre as medidas de proteção especial 
e a rede de serviços sociais básicos, o que inviabiliza a garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes abrigados; atuação passiva dos órgãos de assistência social em relação as crianças 
e adolescentes abrigados e a suas famílias (AQUINO, 2004 p.367). 

 

             Na escola, no que diz respeito à proteção da criança é preciso pensar na capacitação 

dos professores, investimentos em recursos humanos e materiais, na conscientização do papel 
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do profissional da educação em relação às medidas preventivas contra a violação dos direitos 

da criança, tais como: o diálogo com a família; a implantação de projetos de valorização da 

afetividade na família e de sua inserção na escola; e a inclusão de temáticas relacionadas aos 

cuidados com a criança discutidos coletivamente (ASSIS, 1994; MIRANDA, 2003; 2004).  

Os abusos contra a criança, sua incidência e intensidade leva-nos a repensar sobre a 

relação da violação dos seus direitos e o seu desenvolvimento. A criança pequena para livrar-

se de ações violadoras precisa da ajuda do adulto, mas na maioria das vezes os pactos de 

silêncio que alimentam a impunidade se sustentam na tolerância, no medo ou na conveniência 

que configuram o entorno dela. O silêncio nesses casos funciona como proteção ao violador, e 

enquanto isso os demais permanecem impotentes quanto ao bem-estar da criança 

(FALEIROS, 2000; OLIVEIRA, 2003; KEIROZ, 2008). 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2000; 2001) declara que o 

direito da criança tem sido violado mundialmente e sob vários aspectos. Revela que apesar da 

Convenção dos Direitos da Criança, realizada em 1989, a exploração, os abusos, a falta de 

saúde, as doenças sexualmente transmissíveis, o trabalho infantil, o tráfico de drogas, o 

deslocamento com armamento, as violências de modo geral continuam presentes na vida das 

crianças. Nos países em desenvolvimento, a cada ano, 51 milhões de nascimentos não são 

registradas;  218 milhões de crianças a partir de 5 anos de idade estão envolvidas no trabalho 

infantil; a cada ano 1,2 milhão de crianças são traficadas; 300 mil crianças, com idade média 

de 8 anos, servem como soldados em conflitos armados em 30 países; até os anos 90,  2 

milhões de crianças morreram servindo em ambientes de guerra; 70 milhões de mulheres e 

meninas vivas sofreram mutilações genitais;  2 milhões de crianças tornaram-se prostitutas; e 

40 milhões de crianças sofrem de abusos e negligências. 

Como a escola e a família se posicionam frente a esses dados? Qual o compromisso 

que tem em relação ao respeito e cumprimento dos direitos da criança? “Os artigos 13, 56 e 

245 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que profissionais das áreas de 

educação e saúde são obrigados a notificar (comunicar oficialmente) aos órgãos competentes 

todos os casos suspeitos ou confirmados de maustratos contra crianças e adolescentes” 

(FALEIROS e FALEIROS, 2006, p. 96). 

A presente pesquisa tem traçado os seguintes objetivos: Analisar o que levam a família 

e a escola a descumprirem os direitos assegurados à criança pela Lei 8069/90, e quais as 

repercussões dessas violações para o desenvolvimento infantil; identificar os aspectos de 

atenção e cuidados com a criança que a família e a escola consideram determinantes para o 

desenvolvimento infantil em seus respectivos espaços; levantar quais aspectos dos direitos da 
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criança que estão sendo violados e como reagem a família e a escola a essas violações; 

descrever a dinâmica da escola infantil e da família, no que diz respeito ao tratamento 

dispensado à criança e levantar suas motivações; e analisar os aspectos relativos às histórias 

pregressa e atual do desenvolvimento da criança, segundo a observância do ambiente, 

vivências e comportamentos compartilhados na família e na escola.  

 

Desenvolvimento humano em uma perspectiva bioecológica 

Este estudo toma como pressuposto que para compreender possíveis relações entre a 

violação e o desenvolvimento é preciso considerar as interrelações entre o processo, a pessoa, 

o contexto e o tempo. Assim, este estudo adota a abordagem bioecológica de Urie 

Bronfenbrenner, como orientação teórico-metodológica para a inserção no campo e para as 

análises das possíveis relações entre os dados (TUGDE, apud MOREIRA CARVALHO, 

2008). 

 Essa abordagem admite que haja influência da criança nos seus próprios ambientes, 

seja por sua cotidianidade, seja através de uma nova atividade que passe a desenvolver, ou 

porque estabeleça novos vínculos com outras pessoas e então ocorra o que ele denomina de 

bidirecionalidade, ou seja, influências recíprocas entre a criança e o ambiente, aqui entendido 

também como pessoas, objetos e símbolos (SIFUENTES; DESSEN; OLIVEIRA, 2007).  

Isso significa deduzir que quando a criança sofre algum tipo de violação, como 

privação social, material, emocional, restringe seu universo de significação à medida que 

também diminui suas possibilidades de convivência com a diversidade de familiares, de 

espaços sociais e de referências com pessoas que simbolicamente tem importância em sua 

vida, havendo restrições no seu desenvolvimento natural.  

A pessoa, o processo, o contexto e o tempo (PPCT) são aspectos multidericionais 

interrelacionados, objetos de observância e análise do desenvolvimento. Ao observar o 

aspecto pessoa atentamos para as constâncias e mudanças na vida da criança, considerando as 

características pessoais dela (personalidade, interesses, objetivos, motivações), 

compreendendo que tais características influenciam nos tipos de contextos que as pessoas se 

inserem e na maneira que neles vivem suas experiências. (MARTINS; SZIMANSKI, 2004). 

Nesse modelo de desenvolvimento há ênfase nas características biopsicológicas, 

porém nenhuma característica isoladamente exerce influência determinante na vida da pessoa. 

Há destaque para três tipos de características que influenciam e moldam o curso do 

desenvolvimento, são elas: as disposições pessoais da pessoa que impulsionam e 
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operacionalizam os processos proximais - aqueles de interação recíproca e cada vez mais 

complexa, que ocorrem entre o ser humano em desenvolvimento com as pessoas, objetos e 

símbolos nos ambientes mais imediatos, nos microssistemas -; os recursos bioecológicos de 

habilidade, experiência e conhecimento; e as demandas que incidem nas reações do contexto 

social e interferem na operação dos processos proximais (MATURANO, 2006). 

Martins e Szimanski (2004) defendem que o processo tem relação com os papéis e as 

atividades cotidianas da pessoa em desenvovlimento. Assim, o desenvolvimento está atrelado 

à participação ativa, requerendo, pois, para adultos e crianças, uma interação progressiva com 

regularidade no tempo. O terceiro aspecto do PPCT é o contexto e este envolve o 

microssistema, o mesossistema, o exossistema e o macrossistema. O microssistema, ou 

contexto imediato, pode ser ilustrado pelo ambiente familiar, onde o ser humano deve receber 

cuidados básicos, constituindo-se no primeiro sistema com o qual interage. Ali as relações se 

dão face-a-face e se pressupõe que sejam estáveis e repletas de significados. Alves (1997, p.2) 

assim caracteriza as relações no microssistema:  

 

[...] reciprocidade (o que um indivíduo faz dentro do contexto de relação influencia 
o outro, e vice-versa), equilíbrio de poder (onde quem tem o domínio da relação 
passa gradualmente este poder para a pessoa em desenvolvimento, dentro de suas 
capacidades e necessidades) e afeto (que pontua o estabelecimento e perpetuação de 
sentimentos - de preferência positivos - no decorrer do processo), permitindo em 
conjunto vivências efetivas destas relações também em um sentido fenomenológico 
(internalizado). 

 

O contexto na abordagem bioecológica do desenvolvimento humano, o mesossistema, 

a exemplo, compreende as interrelações entre dois ou mais microssistemas, nos quais a 

criança participa ativamente; o exossistema corresponde a outros ambientes onde a pessoa não 

participa ativamente, mas de alguma maneira tanto afeta como é afetado pelo o que acontece 

nesses espaços; e, por fim, o macrossistema que pode ser pensado como consistências e 

regularidades que estão presentes nos demais ambientes e fazem parte ou poderão fazer da 

sub-cultura ou da cultura. Os sistemas de crenças, valores e ideologia é um exemplo. No 

modelo PPCT, contexto de desenvolvimento é o meio global onde o ser humano está inserido 

e onde ocorrem os seus processos de desenvolvimento em todos os ambientes, do mais 

imediato ao mais remoto (ALVES, 1997; MARTINS; SZIMANSKI, 2004). 

Essa imbricação dos ambientes que a pessoa participa em seu processo de 

desenvolvimento repercute na vida diária de maneira perceptível ou não. O plano do dia da 

criança, a escolha da escola e do turno de estudo, o cuidado com os objetos, a comanda dada, 
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a recomendação ou o aviso, as explicações concedidas, as lições diárias tanto formam como 

deformam, como é no caso do convívio com o adulto violador dos direitos da criança. 

O último aspecto do PPCT, o tempo, se relaciona à maneira como as mudanças 

ocorrem na vida das pessoas. As idéias de Bronfenbrenner e Moris (1998) (apud MARTINS; 

SZIMANSKI, 2004). alertam para que se observe acerca das marcas e transformações na vida 

das pessoas a partir dos eventos históricos, inclusive interferindo e alterando o 

desenvolvimento de pessoas e populações. “Pequenos episódios na familia, como a entrada da 

criança na escola, o nascimento de um irmão ou a mudança de trabalho dos pais, podem ter 

significativa influência no desenvolvimento das pessoas da família num dado momento de 

suas vidas”. Há também nessa abordagem uma ênfase nas estruturas interpessoais para 

explicar como nas relações entre as pessoas perpassam as transformações no processo de 

desenvolvimento (MARTINS e SZIMANSKY, 2004). 

 

Método 

 

Este estudo, de natureza qualitativa, busca incorporar o significado dos fatos, a 

subjetividade presente nas relações entre os sujeitos e entre as instituições sociais, escola e 

família, além de enfatizar a pessoa enquanto aquele ser que protagoniza sua história e assim 

reflete a seu próprio contexto (MYNAIO, 2008).  Ao arrolar a escola e a família, instituições 

que sofrem influências de diversos fatores e conjunturas, e por envolver no centro de ambas a 

criança em desenvolvimento, torna-se imprescindível ouvi-las, conhecê-las, verificar suas 

estruturas e funcionamentos, suas potencialidades e dificuldades também segundo suas 

próprias percepções. 

 

Participantes: 

Participam desse estudo 15 crianças de ambos os sexos, 2 irmãos e seus respectivos 

familiares em número de 14. A idade das crianças varia entre 3 a 5 anos, sendo todas elas 

alunos (as) de 2 escolas públicas de educação infantil, sediadas no Recôncavo Sul – Bahia. Os 

demais participantes são os 14 docentes do sexo feminino, 2 delas ensinam os dois turnos nas 

16 classes existentes, 8 em cada escola. A escolha da escola teve como critério a idade das 

crianças e a disponibilidade da Secretaria de Educação do Município em concordar com a 

pesquisa, após inúmeras tentativas em escolas públicas e particulares sem lograr êxito, sob a 

alegação de que se tratava de um tema com pouca aceitação dos docentes e familiares. 
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A escolha das crianças participantes deu-se após 30 dias de observações na portaria 

das escolas, registrando cenas que demonstravam algumas desvantagens para elas nas 

relações com os familiares/portadores, encarregados de conduzi-las à escola e para casa. A 

intenção, em consonância com os pressupostos da teoria bioecológica, foi ampliar o raio de 

observações para além da sala de aula, incluindo as interações das famílias-crianças-escola 

(porteiros, babás, docentes, merendeiras, diretora) como uma forma de iniciar a caracterização 

daqueles contextos e dos processos que se dinamizavam. 

 

Procedimentos 

A pesquisa tem se realizado por fases demarcadas, a primeira consistiu em:  

aproximação com o campo através de visitas às escolas;  apresentação do projeto de pesquisa; 

e a aplicação de um questionário sobre o conhecimento de casos de violações que os docentes 

conheciam e seus desdobramentos. A intenção também foi a de estabelecer vínculos com a 

escola, iniciando um processo de integração àqueles contextos, e a de conhecer os espaços 

escolares e seus agentes, buscando apreender a dinâmica de funcionamento e adaptando a 

pesquisa ao contexto escolar, aos horários, calendário, procedimentos de rotina, ocupação dos 

espaços e disponibilidade de tempo com as crianças e os docentes.   

A segunda fase do estudo, em execução, inicialmente incluiu as observações externas 

para levantar um número de crianças que apresentasse dificuldades nas relações com os 

adultos ou entre elas, e que revelasse algum fato ligado a negligência de cuidados ou 

quaisquer outros tipos de violação, registrando-os e buscando informações complementares 

junto aos adultos da família ou da escola.  

As observações em sala de aula estão em processo e visam acompanhar as 15 crianças 

selecionadas no âmbito das relações intergrupais, quando se evidencia a interatividade dos 

mesossistemas e as diferenças e similitudes tendem a franquear outros fenômenos do 

desenvolvimento da pessoa.  

Nessa fase os principais instrumentos de coleta de dados tem sido o Diário de Campo 

e as Fichas de Observação da Dinâmica Escolar, instrumento organizado pela pesquisadora, 

inspirado no Estatuto da Criança e do Adolescente: planilha para operacionalização, 

elaborado pelo Centro de Estudos do Crescimento e do Desenvolvimento do Ser Humano em 

1992, e na Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano, de Urie Bronfenbrenner, 

principal referencial teórico desta pesquisa.  

A fase seguinte prevê a aplicação dos questionários semi-estruturados com os docentes 

e familiares, versando sobre o tema do desenvolvimento da criança e sobre as condições e as 
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pessoas que interferem nesse processo. O objetivo é inseri-los na temática da pesquisa, 

buscando conhecer o que pensam a respeito e como lidam com situações relativas.  

Planeja-se a realização de entrevistas detalhadas (anamnese) com os familiares e 

professores, mas apenas com aqueles que após as observações sistemáticas mantenham 

vínculos com crianças cujo desenvolvimento esteja afetado negativamente, configurando a 

violação de direitos. O objetivo é levantar a história pregressa e atual das crianças, buscando 

conhecer cada uma delas em seu contexto, e este na teia das suas interrelações, de forma a 

evidenciar os motivos que determinam a condução dos seus processos educativos. E, 

finalizando a pesquisa de campo se realizará um grupo focal com pais/familaires que 

participarem das entrevistas anteriores.  

 

Resultados Parciais e Discussões 

O primeiro instrumento aplicado foi respondido por 12 docentes e apenas um deles 

declarou não conhecer caso algum de maus tratos. Sobre os tipos de maus tratos aparecem o 

seguinte número de casos: Abuso sexual (1); Negligência de cuidados (10); Abuso 

físico/espancamento (6); violência verbal/depreciativo (9). Em relação aos agressores a mãe é 

apontada (7) vezes; o pai (5); padrasto, madrasta e parentes próximos (1) cada; não tem 

certeza sobre o agressor (1). Sobre os acontecimentos com a criança, subsequentes à agressão, 

não sabem os resultados (5); nenhuma providência (2) encaminhada ao Conselho Tutelar (1); 

encaminhada ao Conselho Tutelar e retirada do ambiente violador temporariamente (1); 

encaminhada para tratamento psicológico (1). Providências a favor da criança foram 

iniciativas da Escola (3); Escola e Pai (2); Escola e mãe (2); não acompanhou o caso (3). 

As observações durante a entrada e saída das crianças renderam 28 episódios 

envolvendo 9 alunas e 19  alunos. Crianças que foram agredidas física e verbalmente por seus 

portadores adultos (11); crianças agredidas física e verbalmente por seus portadores também 

crianças (6); crianças agredidas verbalmente (8); crianças esquecidas na escola (3). Crianças 

negligenciadas na higiene pessoal e vestuário, expostas à chuva e a perigos nos arredores da 

escola (14).  

Os dados obtidos no início da pesquisa ratificam os divulgados pela Secretaria 

Especial de Direitos Humanos, através do Serviço de Informação para a Infância e 

Adolescência (SIPIA), que exibe um alto índice de violações ocorrendo no interior das 

próprias famílias e tendo como agentes mais violadores a mãe seguida do pai. Também são 

dados que confirmam o silenciamento como a forma mais comum e frequente da violação dos 
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direitos da criança, e sugerem a presença de atos violadores conjugados, como a violência 

física acompanhada da agressão verbal ou vice-versa.  

 A observação na porta da escola possibilitou verificar as condições de deslocamento, 

o estado físico de cada criança, as relações com familiares, dados que orientaram a escolha 

das famílias incluídas na pesquisa; este procedimento mostrou-se apropriado também para 

conhecer a dinâmica escolar, evidenciando a conivência de alguns atos violadores por parte da 

escola e da família, corroborando com o pensamento de Lefèvre (1992), sobre a tolerância 

que a sociedade dispõe com a violação de direitos, desde que não cause nitidamente danos 

físicos; as questões de natureza subjetiva que os atos violadores podem provocar prejuízos, 

como a humilhação e a exposição depreciativa são tomadas como atos disciplinares, e assim 

escola e família reforçam a cultura de educar por meio da punição (AZEVEDO, e GUERRA, 

2000).  

 

Comentários Finais 

Esta pesquisa tem se empenhado em aprofundar conhecimentos sobre a família, suas 

formas de organização, as influência externas no seu funcionamento e principalmente sobre os 

processos que envolvem a educação de crianças pequenas. Do ponto de vista educacional a 

família divide com a escola a função de promover o desenvolvimento da criança e sua 

integração à sociedade. Nesse sentido há um conjunto de leis que regulam e orientam ambos 

os grupos sociais sobre os aspectos que implicam no avanço dos seus objetivos. Assim, os 

Direitos Fundamentais e Especiais, contidos na Constituição Federal /88, juntamente com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 8.069/90, e outras normatizações e diretrizes 

que disciplinam o atendimento e a proteção à criança nos campos social, da saúde, esporte e 

lazer e educação, perfazem a base para que seus direitos não sejam apenas reconhecidos, mas 

assegurados, garantidos e respeitados.  

Pretende-se que os resultados desse estudo, ao longo do seu desenvolvimento, 

forneçam contribuições educativas e pedagógicas, como respostas ao investimento humano, 

social e científico que representa pensar com a academia, a família e a escola novas 

referências que amparem e fundamentem o processo educativo das crianças pequenas como 

verdadeiramente se faz precisar, qual seja: cuidar, proteger e educar.  
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NOTAS 
                                                           

i A violação dos direitos da criança está sendo compreendida como crime, delito, transgressão, 

desrespeito e como os diversos tipos de maus tratos, negligência, intimidação e fraude contra o que a ela é 
assegurado universalmente nos textos legais, mas com menor visibilidade conforme Lefèvre (1992).   
 


