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Resumo: 
A violência intrafamiliar, fenômeno complexo e multidimensional é a questão central desta 
pesquisa-intervenção que se realiza em um bairro periférico do município de Feira de Santana-
Bahia. O espaço escolar é o contexto privilegiado de alcance da família e da comunidade na 
construção de estratégias de identificação e de enfrentamento à violência. São participantes da 
pesquisa 20 professores do ensino fundamental e médio de uma escola pública, 20 familiares dos 
alunos e 20 alunos na faixa etária de 17 a 19 anos. Dados quantitativos e qualitativos estão sendo 
produzidos, através de observações sistemáticas, oficinas pedagógicas e questionários semi-
estruturados, respectivamente. A vinculação com a escola, a partir de uma inspiração ecológica 
tem se revelado como estratégia metodológica importante, assim com a co-participação entre 
equipes, na construção da Rede de Proteção e Garantia de Direitos das crianças e adolescentes.  
Palavras-chave: Violência intrafamiliar, Escola, Inclusão social. 
 
 
Abstract: The intra-family violence, a complex and multidimensional phenomenon, is the 
central issue of this intervention research that takes place in the outskirts of the municipality 
of Feira de Santana, Bahia. The school is taken as a strategic context to reach the family, the 
community, and, together with the university, to build strategies in order to identify and 
combat violence. 20 elementary and secondary education teachers of a public school, 20 
members of the families, and 20 seventeen/nineteen-year old students are included as 
participants in the investigation. Quantitative and qualitative data are being produced trough 
systematic observations, educational workshops and semi-structured questionnaires. The bond 
with the school, inspired on ecological approaches, and the possibilities of co-participation 
between the school community and the researchers have proved to be important methodology 
strategies in the construction of the Protection Net and the Warrantee system of Rights. 
 Key-words: Intra-family violence, School, Social inclusion 
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Introdução 

O presente trabalho exibe relatos e dados parciais de um projeto de pesquisa-extensão 

em desenvolvimento, empreendido desde o ano de 2009, por um grupo de pesquisadores de 

cinco Núcleos de Pesquisa (Núcleo de Estudos e Pesquisas na Infância e Adolescência, 

Núcleo de Leitura Multimeios, Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a Mulher, Núcleo de 

Estudos e Pesquisa em Trabalho, Trajetórias e Educação e Núcleo de Investigações 

Transdisciplinares; de três Departamentos (Saúde, Ciências Humanas e Filosofia e Educação), 

sob a responsabilidade das Pro Reitorias de Pesquisa e de Extensão da Universidade Estadual 

de Feira de Santana – UEFS/BA, e tem como objetivo intensificar e fortalecer uma Rede de 

intercâmbio interinstitucional de Instâncias Públicas de Atendimento e Defesa de Crianças e 

Adolescentes em situação de risco social.  

 O projeto original, intitulado “Inclusão Social em Tempos de Violência Doméstica: o 

lugar da escola”5, busca identificar a partir dos relatos de casos dos professores, estudantes e 

familiares de uma escola pública, no Bairro Santo Antônio dos Prazeres, no município de 

Feira de Santana, a situação de violência vivenciada dentro da família e o seu reflexo em 

outros sistemas. Pretende-se, ainda, sensibilizar e capacitar os sujeitos sociais da escola para a 

identificação e enfrentamento dos problemas que geram e são gerados pela violência 

intrafamiliar. Com esse intuito, é preciso intervir junto à comunidade, gestores e professores 

para fortalecer as formas de acesso e participação na Rede de Atenção e Proteção à Criança e 

o Adolescente, articulando-se com as instâncias de responsabilização social - Conselhos dos 

Direitos da Criança e Adolescência, Vara e Defensoria da Infância e Adolescência e 

Conselhos Tutelares. 

 O estudo constrói-se na interface entre a violência e a inclusão social, ao se 

compreender que ambas decorrem de um crescimento inversamente proporcional. Em outras 

palavras, quanto mais a escola atua em prol da equanimidade social, aumentam as chances de 

intervir no bem-estar das pessoas e nas relações entre elas. Os mecanismos educativos que a 

escola pode produzir a serviço da inclusão social são aqueles que permitem aos sujeitos o 

acesso aos bens e serviços, e que lhes garante direitos individuais e sociais, ressaltando os 

valores humanos.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como o uso intencional de 

força ou poder físico, para ameaçar ou concretamente causar lesões, morte, danos 

psicológicos ou privações, contra si mesmo, outra pessoa, um grupo ou comunidade. No 

Brasil, é possível estimar que aproximadamente 600 mil crianças e adolescentes são vítimas 

das diversas formas de violência intrafamiliar,  entretanto sabe-se também que os casos 
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notificados de violência contra crianças e adolescentes representam uma parcela insignificante 

diante da realidade de ocorrências, o que pouco contribui para o dimensionamento 

epidemiológico do problema (MONTEIRO,1999) .  

No Brasil, entre as décadas de 1990 a 2000, morreram 211.918 crianças e adolescentes 

por acidentes e violências, sendo 59.023 crianças de 0 a 9 anos de idade; 33.512 de 10 a 14 

anos e 119.203 adolescentes de 15 a 19 anos. Esses dados apontam a presença da violência 

desde as primeiras etapas do desenvolvimento, sugerindo a perpetuação de condutas, ao longo 

das gerações, onde o grupo etário vitimizado revela-se potencial perpetrador da agressão 

(BRASIL, 2004). No tocante à morbidade, o panorama da violência coloca uma situação 

muito mais subestimada e invisível que a mortalidade (MINAYO, 2006).   

A violência visualizada como um problema de saúde publica, pode ser prevenida e 

seus efeitos minimizados, na medida em que são reconhecidos os fatores que contribuem para 

comportamentos violentos, em decorrência de circunstâncias sociais, econômicas, políticas e 

culturais. As expressões do fenômeno da violência integram uma rede que envolve a violência 

estrutural (oriunda do sistema social), assim como a violência interpessoal (intrafamiliar, 

trabalho, amigos) atravessando camadas sociais, podendo transformar vítimas em agressores 

(MINAYO, 2003, 2004; BEZERRA, 2004; OMS, 2002). 

 

A configuração da violência intrafamiliar e a construção da Rede de Proteção e Garantia de 

Direitos: 

A violência intrafamiliar ocorre no interior das relações familiares, tendo o espaço 

doméstico como seu palco principal, porém quase sempre se estende através da circularidade 

dos seus efeitos a outros contextos, a exemplo da escola, que também a produz e/ou reproduz, 

expondo os seus membros a um mecanismo de retroalimentação. Pode expressar-se como 

maus-tratos, violência psicológica, sexual, ou negligência, sendo justificada como ato 

disciplinador e corretivo ou como forma de educar (SOUZA e MELO, 2004).  

Os tipos de violência se imbricam como uma rede, um podendo acarretar outros, de 

maneira que é importante identificá-los, para compreender seus efeitos e propor formas de 

minimizá-los e preveni-los, combatendo suas causas e sua incidência. Entre os tipos de 

violência mais comuns nos espaços familiares está a negligência, entendida como toda 

omissão frente às necessidades básicas. Citamos desde a falta de alimentos, higiene, proteção 

às temperaturas climáticas, e tudo que for necessário à integridade física, intelectual, moral e 

social, até a privação de afeto (HABIGZANG et al, 2005). Na escola também coexiste a 

negligência, sobretudo quando não garante os direitos dos alunos enfrentando os casos de 
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violência levantados.  

  Outro tipo de violência recorrente no âmbito familiar e suas extensões é o abuso 

físico, ou seja, ações intencionais, únicas ou repetidas, cuja força dirigida a outra pessoa 

intenta causar desde o desconforto até o sofrimento corporal. Esse tipo de violência 

intrafamiliar é reproduzida também como uma forma de ataque-defesa entre crianças e 

adolescentes, que se agridem em situações de competição, de desagravo uns com os outros, 

por exibição de força, entre outros episódios agressivos que contribuem para a banalização da 

violência. Inclusive se cogita que esse tipo de violência seja uma estratégia de comunicação 

entre os sujeitos, uma consequência de abusos físicos sofridos no interior da família e na 

comunidade ou do testemunho de violências vivenciadas. A identificação do abuso físico 

importa à sociedade em geral, porque há casos que comprometem a competência social, 

afetam as relações de natureza interpessoal, além de alterar a discriminação de situações de 

risco, o que pode, inclusive aumentar os comportamentos agressivos (HABIGZANG,  et al, 

2005).  

A violência de natureza sexual, camuflada socialmente, na maioria das vezes surge 

como uma imposição através do assédio verbal, posse corporal e pressão psicológica, além 

das formas mais invasivas como o estupro, o incesto e a exploração sexual (FALEIROS e 

FALEIROS, 2006). O paradoxo consiste em pensar na família como um grupo de pessoas 

unidas por laços de consangüinidade, alianças e afinidades e constatar sua vulnerabilidade à 

violência. 

Conceber a família como espaço constituído por vínculos que pressupõe cuidados 

recíprocos, afeto e proteção, é admitir que nesse contexto se conjugue o individual e o 

coletivo, a história transgeracional e a de cada pessoa em particular, tornando cada grupo 

único, com suas próprias formas de se organizar e transformar-se. Isso significa que mesmo 

nos casos em que a violência coexiste com as outras formas de relações, o caminho para 

proteger e ou prevenir os abusos não será condenando a família em situação de 

vulnerabilidade, mas criando alternativas para formar ou resgatar os vínculos familiares. A 

família, diante de dificuldades e desafios, é potencialmente capaz de se reorganizar e 

reestruturar seus vínculos e transformar suas relações (WERNER; BLOCK; COUTINHO, 

1993; OETTING; DONNERMEYER, 1998; SCHENKER; MINAYO, 2003). 

Em um plano macro, considerando os processos de transformação social que se 

desenrolaram com a modernidade e os novos paradigmas da pós-modernidade, temos hoje 

uma sociedade que valoriza as diferenças, mas as fragmenta em múltiplas identidades, 

desterritorializadas; que identifica a infância como prioridade de atenção, mas ainda a mantêm 
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subalternizada ao adulto e tutelada pelo Estado; que avançou em termos jurídicos na proteção 

às minorias, mas não possui equipamentos técnicos e sociais suficientes e adequados, 

reificando a pobreza como objeto de políticas públicas; que avançou tecnologicamente, mas 

ainda utiliza o trabalho escravo e infantil, que institui à família direitos e deveres sociais e 

incentiva o desenvolvimento comunitário, mas ao mesmo tempo privatiza as relações 

humanas e despolitiza as ações da família e das comunidades, ao reforçar um conceito 

conservador de família ideal e ajustada. Neste cenário, a violência contra crianças e 

adolescentes expõe as contradições de uma sociedade ainda frágil no seu processo de 

consolidação democrática. Ou ainda de uma relação de poder desigual e de uma naturalização 

desta desigualdade, justificando-se o uso abusivo deste poder como 

domesticador/disciplinador. 

No que se refere à legislação, a nível nacional, destaca-se o papel do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (lei 8.069, sancionada em 1990), baseado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1959); na Convenção Internacional sobre Direitos da 

Criança (ONU, 1989) e cujo principal desafio é a legalização e reorganização das práticas de 

atendimento e proteção à infância e adolescência, nos aspectos jurídicos, atenção 

biopsicossocial, direitos fundamentais, tornando obrigatória a denúncia de quaisquer formas 

de arbitrariedade e violência, considerada violação dos direitos fundamentais (BRASIL, 1993; 

BEZERRA, 2004). 

 No bojo das ações afirmativas e de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente instituiu-se como instrumento de desenvolvimento 

social, de políticas sociais e de atendimento, atuando na prevenção contra a transgressão de 

direitos e na promoção das medidas de proteção, assim como na fiscalização do cumprimento 

da lei. (NUNES, 2003).  

 Mas a Lei não responde ao social e nem o transforma por força dela própria, é 

imprescindível que a sociedade seja a sua representante, tanto para fazê-la valer como para 

buscar aperfeiçoá-la. Ainda que coercitiva, a Lei não evita a violência e não educa a família, 

apenas regula, ajuíza e pune. Diferentemente, o processo educativo forma uma nova 

concepção sobre as relações interpessoais, o respeito mútuo, a compreensão sobre o 

cumprimento dos papéis e das hierarquias sociais, possibilitando tomar a Lei como referência, 

um princípio moral não apenas regulador, mas facilitador das condutas para a convivência 

social.   

 A emergência de Organizações da sociedade civil na atuação, elaboração, gestão e 
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regulação de programas e projetos na área da infância e juventude representam um dispositivo 

novo na defesa e promoção de seus direitos. Órgãos de defesa, tais como o CEDECA (Centro 

de Defesa da Criança e do Adolescente) são organizações de tipo novo (TEIXEIRA, 2001), 

distinguindo-se quanto a suas metodologias, à clientela atendida, à estrutura financeira e aos 

recursos disponíveis, que também atuam na formação e capacitação dos seus beneficiários e 

das equipes, preocupadas com a profissionalização de suas ações e comprometidas com a 

transformação da sociedade.  

Atualmente, apesar de uma legislação fortalecida, as repercussões dos agravos da 

violência no desenvolvimento psicológico e social e possíveis conexões com outras formas de 

riscos sociais são inexoráveis para uma agenda de garantia de direitos de proteção a essa 

população. Seus direitos e interesses necessitam ser mobilizados pelos diferentes segmentos, 

grupos sociais e profissionais, com vistas a viabilizar a prática desses direitos, frente à 

sociedade e à família (SOUZA; MELLO JORGE, 2004). 

 Em Feira de Santana, as ações públicas voltadas para o enfrentamento da violência 

contra crianças e adolescentes foram estabelecidas e implementadas, com base nos dados da 

Pesquisa Nacional sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para fins de 

Exploração Sexual Comercial – PESTRAF. Estes dados apontaram o município como sendo 

de alto risco para violência e exploração dessa população, tendo em vista as características 

geográficas: importante trevo rodoviário interestadual, rodeado por cinco rodovias estaduais e 

federais; portal do semi-árido da Bahia, distando 100 km da capital Salvador, sendo assim 

considerado como importante rota de turismo e tráfico de exploração de menores, à 

semelhança dos municípios de fronteira, como Manaus, Corumbá, entre outros.  

 Em 2003, através da parceria entre o Núcleo de Estudos e Pesquisas na Infância e 

Adolescência - NNEPA\UEFS e Instâncias de Atendimento e Defesa de crianças e 

adolescentes em situação de risco social, em Feira de Santana foi implantado o “Programa 

Nacional de Ações Referenciais de Enfrentamento da Violência Infanto-Juvenil”- PAIR. No 

período 2003-2006, foram implementados, no município, o processo de sistematização de 

dados, sensibilização e formação de recursos humanos, para o enfrentamento, fortalecimento 

da Rede de Instâncias supracitadas, contando com a parceria da UEFS\NNEPA, na realização 

de projetos de pesquisa e intervenção. 

  O trabalho desenvolvido em “Rede Interinstitucional”, articulando diferentes 

segmentos e setores, constitui uma prioridade na realidade atual, principalmente, nos países 

mais pobres e periféricos, pela necessidade de mobilização em torno dos principais problemas 

sociais, que comprometem a qualidade de vida, perspectivas futuras e integridade de grupos 
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considerados vulneráveis, como crianças e adolescentes. 

 
A escola como espaço de inclusão social e contexto estratégico no enfrentamento da 
violência 
 

Compreende-se que escola deve exercer seu papel no processo de enfrentamento da 

violência através de seus educadores e corpo diretivo, convocando a família e a comunidade 

no fortalecimento dessa rede de proteção, em comunhão com as demais instituições, que 

visam garantir os direitos da criança e do adolescente, enquanto sujeitos em pleno processo de 

crescimento e desenvolvimento.  

Segundo Inoue e Ristum (2008) são poucos os dados referentes ao papel da escola no 

enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, assim como, sua contribuição 

enquanto local de proteção, socialização e formador desses sujeitos, no entanto, considera-se 

compromisso da escola a efetivação dos direitos desse grupo e a importância dos educadores 

na concretização desses direitos, proporcionando um ambiente de inclusão que envolva, 

estudantes, família e comunidade.  

Ao tratar da inclusão social, nos remetemos ao fato de vivermos em uma sociedade 

ainda extremamente desigual, onde os preceitos de justiça, igualdade, respeito à diversidade 

sociocultural estão a serem conquistados. Não devemos perder de vista os fatores estruturais e 

conjunturais acima citados, que criam obstáculos para a efetivação dos direitos políticos e 

sociais, tampouco o papel propositivo e fiscalizador da sociedade civil. Embora o ideário 

neoliberal seja dissonante com os princípios do bem comum e da responsabilidade do poder 

público, a nosso ver o papel do Estado, continua imprescindível junto à sociedade quando 

almejamos a inclusão de todos indistintamente de quaisquer atributos (classe, etnia, idade, 

gênero, etc.) (CANDAU, 2002). 

Se a educação por si só não consegue eliminar as desigualdades sociais, sem dúvida 

concorre para o estabelecimento de uma sociedade mais democrática. Nesse sentido, numa 

conjuntura em que diversos estudos confirmam as tensões existentes no espaço escolar – 

rigidez do corpo administrativo e docente, primazia do rito em detrimento do novo, o não 

escutar os estudantes, não valorizar seus saberes, um ensino descontextualizado e de 

qualidade sofrível, uma infraestrutura aquém das necessidades etc - vale observar as 

concepções de escola, em particular o seu sentido de inclusão, expressas nas novas Diretrizes 

Curriculares Gerais para Educação Básica.6 Nos detemos aqui nos aspectos mais diretamente 

relacionados às perspectivas de instauração de práticas inclusivas na educação brasileira, 

observadas a responsabilidade do Estado, da família e da sociedade: garantia da igualdade de 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

8 

condições de acesso, inclusão, permanência e a finalização com sucesso dos estudos das 

crianças, jovens e adultos; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; a garantia do padrão de qualidade do ensino; valorização do 

profissional da educação; valorização da experiência extra escolar e da dimensão do educar, 

inseparável do cuidar.  

 Pode-se pensar a escola como microcontexto de desenvolvimento humano 

(CECONNELO E KOLLER, 2003), como um tecido ambiental, onde interações recíprocas, 

regulares e progressivamente mais complexas estão se desenrolando ao longo do tempo, na 

relação com outros níveis do sistema ecológico: exosistema que influencia de maneira indireta 

a organização do microsistema (órgãos deliberativos de políticas públicas, por exemplo), 

mesosistema como um conjunto de microsistemas em interação (escola-família; escola-

comunidade; família-comunidade) e macrosistema, (padrões sociais, valores e práticas 

culturais), através de ações e papéis compartilhados.  

   É através das interações sociais e interpessoais mais ou menos simétricas: aluno-

aluno, aluno-professor, aluno-professor-família, ou ainda escola-família-comunidade que a 

escola pode promover o desenvolvimento dos seus membros, produzindo alguns resultados: 

competências, estratégias de enfrentamento, mecanismos de participação, entre outros, a 

depender da qualidade das trocas simbólicas, intercâmbios de informações e equilíbrio de 

poder. Pensar a escola como contexto estratégico no enfrentamento da violência, 

primeiramente é compreender como este tecido ambiental, afeta e está sendo afetado por este 

fenômeno interna e externamente. Como através dos seus processos de mediação, está 

produzindo ou reproduzindo significações, ações e motivações que favoreçam o bem estar, a 

integração social, o respeito mútuo entre os seus membros, na promoção de estratégias de 

enfrentamento ou no seu silenciamento.  

 O papel da escola no enfrentamento da violência não está dado, precisa ser construído 

como resultado de uma cultura de valorização do humano: da criação, da sensibilidade, da 

singularidade e da multireferencialidade, reconhecendo-se o seu potencial de ação e a sua 

capacidade de gerar fatores de proteção como suporte emocional, valorização da auto-estima, 

da autonomia e das experiências singulares, fortalecimento das competências e produção de 

recursos pessoais e contextuais e suporte social às famílias. 

 

Metodologia 
 
Sujeitos, contextos e processos no fazer pesquisa-intervenção  
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 Inspirada no modelo bioecológico (BRONFENBRENNER 1994, 1996; 

BRONFENBRENNER & MORRIS, 1998) a inserção em campo está sendo guiada por alguns 

princípios éticos e científicos que garantem uma imersão dos pesquisadores no universo 

simbólico, histórico e cultural de uma instituição de ensino, apreendendo aspectos do contexto 

imediato e circunvizinho, das pessoas, dos processos e do tempo, como unidade de análise 

inclusiva. A inserção ecológica coloca pesquisadores e pesquisados em interação recíproca, o 

que envolve o compartilhamento de decisões e estratégias a cada etapa da pesquisa, a imersão 

sucessiva na rotina escolar, sem alterar de modo artificial o funcionamento do contexto 

investigado, ao mesmo tempo em que a observação participante vai possibilitando a 

familiaridade e a troca de experiências entre os participantes.  

 A relação sujeito-objeto de pesquisa revela-se de forma complexa, dada a sua 

dinamicidade, imprevisibilidade e ajustes mútuos, rompendo com uma visão cientificista do 

observador externo, que apreende dados da realidade, sem alterá-la. Um dos princípios deste 

modelo é o de que o processo proximal - que se dá por meio das interações recíprocas entre 

sujeitos, objetos e símbolos em um dado contexto, de forma regular e progressivamente mais 

complexa - é a base de toda investigação e o que permite o seu desenvolvimento 

(CECCONNELLO e KOLLER, 2003).  

 Mapear as diferentes variáveis em interação, como a qualidade do contexto, das 

interações, dos processos, sua duração, intensidade e frequência, levará o pesquisador a 

desenvolver um olhar ecológico. Observar os contrastes e regularidades, as rotinas e as 

transformações, o aparente e o implícito, ajustando o foco, como uma lente de aproximação, é 

o que permitirá ao pesquisador, no movimento de figura e fundo, compreender o fluxo de 

significações produzidas em campo.  

 A imersão em campo está se dando de maneira progressiva: das conversas informais e 

observações participantes, com registro sistemático em diários de campo, até a utilização de 

instrumentos mais formais como questionários, oficinas e entrevistas, depois de um período 

de vinculação entre as equipes, possibilitando acessar os sistemas simbólicos e valorativos 

dos sujeitos em interação. Apoiada na triangulação de dados, a equipe de pesquisa procura 

afinar-se e com os participantes da pesquisa, evitando possíveis vieses que possam surgir ao 

longo da sua incursão no contexto investigado: preconceitos, julgamentos, mobilização de 

afetos negativos e positivos favorecendo o desenvolvimento dos pesquisadores e da pesquisa. 
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Novos sujeitos: a experiência da oficina na seleção de monitores de pesquisa/extensão e a 
preparação da equipe: 

 
A perspectiva de cumprir com os propósitos do projeto orientou a convocação de 

novos sujeitos, alunos da comunidade acadêmica, para a composição da equipe de pesquisa na 

condição de monitores. Importa saber que os intentos transcenderam a necessidade de atender 

os labores mais técnicos/burocráticos, porquanto buscou-se arregimentá-los para uma reflexão 

coletiva acerca do fenômeno violência, explorando as informações, vivências, sentimentos ou 

outros aspectos dos seus sistemas de significação, fatores que pudessem revelar possíveis 

vínculos entre a temática e a pré-disposição para acolher o trabalho de pesquisa. 

Assim, a oficina de sensibilização, intitulada “Uma Aposta no Processo Educativo” 

teve como objetivo avaliar a presença de atributos necessários à integração no projeto e no 

desenvolvimento das atividades previstas para sua implementação. Para tanto, focou-se em 

aspectos que denotavam o interesse pelo tema, a motivação para trabalhar em equipe, a 

mobilidade para atuar com atividades diversas, o nível de informação e compreensão sobre o 

tema, a articulação dos aspectos que se interligavam ao tema, a capacidade de organizar, 

sistematizar e formular novas propostas de intervenção a partir das discussões que foram 

estimuladas. A observância desses aspectos ocorreu por meio de registros das falas 

sintetizadas e categorizadas em uma ficha de avaliação. Entre as atividades propostas na 

oficina destacamos a exibição de imagens representativas da violência em ambientes urbano, 

escolar e familiar. A intenção foi a de que as imagens, por serem impactantes disparassem 

sentimentos e debates significativos sobre o tema. 

A utilização da oficina na seleção mostrou-se uma estratégia metodológica adequada 

aos propósitos de vinculação e formação inicial da equipe.  A exposição coletiva e a abertura 

aos relatos e debates permitiram a fluência dos sentimentos e percepções, enriquecendo as 

discussões e apontando os hiatos das políticas e programas de enfrentamento à violência, 

dinamizando e mobilizando o grupo para as etapas subsequentes.  

Assim, frente à complexidade do estudo sobre violência intrafamiliar, o que demanda 

circunscrever sua abrangência em diversos campos do conhecimento, entender sua extensão 

em diferentes contextos sociais e cumprir o que estabelece o ECA quanto à obrigatoriedade da 

escola comunicar aos órgãos protetores os casos de violência que envolve crianças e 

adolescentes, sob pena de sansões judiciais, além do seu dever social, político e educativo de 

proteger os alunos contra o surgimento ou agravamento de problemas que afetam o 

desenvolvimento, o desempenho escolar e o convívio social, finalizou-se a oficina acordando 

sobre a fase seguinte da pesquisa: a etapa preparatória para a inserção no campo empírico, o 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

11 

que pressupunha, portanto, não apenas a integração dos pesquisadores com os bolsistas e os 

voluntários, mas sobretudo encontros para discussão e aprofundamento das questões 

supracitadas e outros temáticas correlatas. 

A construção do vínculo com a escola:      

 A apresentação do projeto à equipe de professores e direção da escola foi uma etapa 

importante, tendo como objetivos: levar ao conhecimento da comunidade escolar os intentos 

pedagógicos e científicos da pesquisa-extensão; convidá-la a participar da organização e do 

desenvolvimento do projeto; reconhecer como fundamental a participação da escola para a 

obtenção de dados significativos para o estudo e para a intervenção na realidade, em 

decorrência da diversidade de experiências e de perspectivas dos participantes; construir 

conjuntamente através de sugestões, opiniões, críticas, observações, descrições, análises e 

também com avaliações e propostas, ações pertinentes aos objetivos do projeto e propor o 

fortalecimento da reciprocidade e cooperação entre a UEFS e a comunidade escolar no que 

diz respeito à produção de conhecimentos e às ações socioeducativas.  

 A receptividade da proposta e a sua repercussão na comunidade escolar vem 

favorecendo a circulação de informações e interesses sobre o tema, confluindo com a entrada 

dos pesquisadores e monitores em campo. O reconhecimento do contexto físico, social e 

humano, além das rotinas que preenchem o cotidiano escolar; as interações entre pares; a rede 

de significações implícita e explícita, entrecruzadas pelo olhar de diferentes sujeitos em 

momentos e cenários distintos, vem sendo descritas e refletidas no exercício de familiaridade 

e estranhamento da observação e registro da entrada em campo. Esta também é uma etapa de 

construção de vínculos, transparência e confiança entre a equipe de pesquisadores e 

professores e demais atores da comunidade escolar, através de contatos informais, da escuta e 

do acolhimento.  

Comentários Finais 
 
 O desafio de produção de conhecimento no campo teórico da violência doméstica 

contra crianças e adolescentes será articulado, nessa proposta inovadora de investigação, com 

as propostas de enfrentamento à violência, visando à melhoria da notificação de casos e a 

elaboração de propostas de intervenção, diante da realidade de um bairro periférico de Feira 

de Santana, Bahia.  

 Pretende-se que a pesquisa tenha compromisso com a transformação da realidade, 

nesta dupla função de investigação-intervenção, como momentos integrados ao longo de todo 

o seu curso. A interação interequipes deve favorecer que novos processos proximais atualizem 
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o potencial de ação da escola no nível do micro, meso e macrosistemas, na construção de 

recursos pessoais, comunitários e sociais de enfrentamento da violência, impactando as 

políticas públicas e as ações intersetoriais. O aprofundando de conhecimentos, metodologias e 

estratégias de intervenção, estão sendo consideradas, assim como a necessidade de formação 

de novos pesquisadores e professores para atuar neste campo de saberes e práticas. 
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