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soc�al educat�va reconhec�da como espaço públ�co e de c�-
dadan�a, locus pr�v�leg�ado de referênc�a de valores soc�a�s, 
cultura�s e ét�cos d�gno de cred�b�l�dade pela própr�a função 
(�n)format�va que desempenha. 

No entanto, um dos ma�ores empec�lhos ao desempenho 
esperado da soc�edade e de suas �nst�tu�ções soc�a�s, den-
tre as qua�s a escola, é a om�ssão decorrente de crenças, de 
pontos de v�sta e de conce�tos equ�vocados, baseados em 
concepções conservadoras e representações d�storc�das da 
real�dade e das cond�ções de v�da das pessoas. Dela der�-
vam ações e at�tudes nem sempre cond�zentes com o ob-
jet�vo de promoção e atenção à saúde, desenvolv�mento e 
bem-estar dos suje�tos nos d�versos amb�entes em que estão 
�nser�dos.

Por se const�tuírem em uma forma de conhec�mento so-
c�almente elaborado e part�lhado, tendo uma final�dade prát�ca 
e concorrendo para a const�tu�ção de uma real�dade comum de 

Invest�gar a v�olênc�a �ntrafam�l�ar, por s� só, remete o 
pesqu�sador a uma mult�pl�c�dade causal: a v�olênc�a or�-
g�nada na relação conjugal, no desemprego, em d�stúrb�os 
de algum membro da famíl�a, na m�sér�a, na má d�str�bu�-
ção de renda (Guerra & Azevedo, 2000). Acrescentar a esse 
d�scurso a rede relac�onal, que é a escola, �nsere o problema 
em uma conjuntura públ�ca e soc�al ma�s ampla, que ultra-
passa o espaço fam�l�ar, na qual o Estado, para garant�r os 
d�re�tos que �nst�tu�u, necess�ta da sol�dar�edade e colabo-
ração da soc�edade. Esta, em seu papel de med�adora de 
soluções, pode denunc�ar e not�ficar s�tuações de v�olênc�a 
�ntrafam�l�ar contra cr�anças e adolescentes aos órgãos pú-
bl�cos de d�re�to. A escola é parte da soc�edade, �nst�tu�ção 
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RESUMO – Este estudo focal�za as representações soc�a�s de professores do ens�no fundamental acerca da v�olênc�a 
�ntrafam�l�ar. A amostra fo� de 94 professores de escolas públ�cas e pr�vadas (D�str�to Federal e Go�ás), graduandos em 
Pedagog�a. Na coleta de dados, apl�cou-se um quest�onár�o v�sando apreender as representações sobre v�olênc�a �ntrafam�l�ar, 
nas d�mensões �nformação, campo das representações soc�a�s e at�tudes dos suje�tos d�ante de casos comprovados ou 
suspe�tos de alunos v�t�mados pela v�olênc�a �ntrafam�l�ar. Os resultados apontam contrad�ções e amb�valênc�as entre os 
sent�mentos e as at�tudes dos professores em relação ao fenômeno. Ind�cam, a�nda, que a representação soc�al da v�olênc�a 
�ntrafam�l�ar, para grande parte dos suje�tos, a�nda passa pela cons�deração do poder da autor�dade paterna/fam�l�ar, que 
dá d�re�to aos pa�s de educar seus filhos como melhor lhes conv�er, �nd�cando a necess�dade da capac�tação de professores, 
no âmb�to da formação �n�c�al e cont�nuada, para l�dar adequadamente com a problemát�ca da v�olênc�a �ntrafam�l�ar, no 
cot�d�ano escolar.
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ABSTRACT – Th�s study �s focused on the soc�al representat�ons of elementary and m�ddle school teachers about the �n-
ner-fam�ly v�olence. The used sample encompasses 94 teachers of publ�c and pr�vate schools (Federal D�str�ct and Go�ás, 
Braz�l), undergraduate students �n Pedagogy. In the data collect�on process a quest�onna�re was appl�ed �n order to apprehend 
the representat�ons about the �nner-fam�ly v�olence �n the d�mens�ons of �nformat�on, soc�al representat�on field and att�tudes, 
regard�ng proven and susp�c�ous cases of students, v�ct�ms of �nner-fam�ly v�olence. The results po�nt to contrad�ct�ons and 
amb�valences between the teacher’s feel�ng and att�tudes �n relat�on to the phenomenon. They also �nd�cate that the soc�al 
representat�on of �nner-fam�ly v�olence for a great part of the �nd�v�duals, st�ll passes through the cons�derat�on of the author�ty 
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problem �n the school da�ly �ssues.
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um dado grupo soc�al, elegeu-se no contexto deste trabalho, 
como objeto de �nvest�gação, as representações soc�a�s de pro-
fessores do ens�no fundamental acerca da v�olênc�a �ntrafam�-
l�ar contra cr�anças e adolescentes. 

Das Representações Sociais e sua Teoria: 
Uma Breve Apresentação

Para Moscov�c� (1978), a representação soc�al é “uma 
modalidade de conhecimento particular que tem por função 
a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indi-
víduos” (p. 26). Anal�sando esse conce�to, Bonfim e Alme�da 
(1992) expl�cam que é modal�dade part�cular porque só é re-
presentação soc�al o conhec�mento adv�ndo do senso comum, 
ou seja, elaborado soc�almente na v�da cot�d�ana e que tem 
como função �nterpretar e ag�r sobre a real�dade. Quanto ao 
seu papel na formação de condutas, a representação soc�al não 
só modela o comportamento como também just�fica a sua ex-
pressão. Em últ�ma �nstânc�a, a representação soc�al prepara 
a ação, conduz o comportamento, mod�fica e reconst�tu� os 
elementos do amb�ente no qual va� ocorrer o comportamento. 
F�nalmente, quanto à comun�cação, o papel da representação 
soc�al é o de const�tu�r um �nstrumento por me�o do qual os 
grupos apreendem formas de se envolver e de se relac�onar, 
com a med�ação da l�nguagem.

A�nda, para Moscov�c� (2003), a final�dade das representa-
ções é transformar o não-fam�l�ar em fam�l�ar. E a relação esta-
belec�da pelo autor entre fam�l�ar e não-fam�l�ar d�z respe�to ao 
un�verso consensual no qual os grupos soc�a�s se �nscrevem. A 
d�nâm�ca das representações é, portanto, uma d�nâm�ca de fa-
m�l�ar�zação, na qual os objetos, pessoas e acontec�mentos são 
perceb�dos e compreend�dos em relação a prév�os encontros e 
parad�gmas. Como resultado d�sso, “a memória prevalece so-
bre a dedução, o passado sobre o presente, a resposta sobre o 
estímulo e as imagens sobre a ‘realidade’” (Moscov�c�, 2003, 
p. 55).

As representações soc�a�s se sobressaem em relação a ou-
tros fenômenos no plano s�mból�co porque surgem da real�-
dade cot�d�ana, a qual tem prevalênc�a sobre outras real�dades 
como a rel�g�osa e a c�entífica, por exemplo. E essa prevalênc�a 
é determ�nada tanto pela l�nguagem – que não só fundamenta 
o cot�d�ano como fornece as respostas necessár�as ao sent�do 
desse cot�d�ano – como pela estrutura soc�al da real�dade, em 
cuja �nteração o �nd�víduo compart�lha sua subjet�v�dade, es-
tabelecendo d�ferenças entre real�dades v�v�das e outras que 
ex�stem na consc�ênc�a. Essas outras real�dades têm, ass�m, um 
caráter fin�to de s�gn�ficação (Bonfim & Alme�da, 1992).

Em resumo, a teor�a das representações soc�a�s parte da 
d�vers�dade dos �nd�víduos, das at�tudes e dos fenômenos, con-
s�derando sua estranheza e �mprev�s�b�l�dade, para tentar des-
cobr�r de que forma �nd�víduos e grupos podem constru�r um 
mundo estável e prev�sível nesse contexto (Moscov�c�, 2003).

Do Conteúdo das Representações Sociais
 e Suas Dimensões

Para Moscov�c� (2003), as representações soc�a�s encon-
tram-se em um referenc�al de pensamento preex�stente, de-
pendendo, portanto, de um s�stema de crenças, valores e �ma-
gens. Do ponto de v�sta cogn�t�vo, fenômenos novos podem 
ser �ncorporados a “modelos explicativos e justificativos que 

são familiares e conseqüentemente aceitáveis. Esse processo 
de troca e composição de idéias (que ocorre por meio do dis-
curso) é sobretudo necessário, pois ele responde às duplas exi-
gências dos indivíduos e das coletividades” (p. 216). Por um 
lado, constroem-se s�stemas de pensamento e de compreensão 
e, por outro, adotam-se v�sões consensua�s de ação, mantendo 
o vínculo soc�al e a cont�nu�dade da �dé�a.

Essas �nformações são filtradas e arqu�vadas na memó-
r�a, formando esquemas coerentes e const�tu�ndo uma matr�z 
cogn�t�va do objeto, de modo a perm�t�r ao suje�to compreen-
dê-lo e ag�r sobre ele (Santos, 1994). Essa troca poss�b�l�ta o 
acesso aos fenômenos soc�a�s, acesso esse no qual as prát�cas 
do conhec�mento e do conhec�mento prát�co têm um papel 
fundamental. Trata-se, para Jodelet (1993), de um cr�vo de 
le�tura da real�dade.

O conteúdo e o sent�do das representações soc�a�s podem 
ser estruturados em três d�mensões:

1. a informação, defin�da por Bonfim e Alme�da 
(1992) como “o montante de conhecimentos, tanto qualitati-
vos como quantitativos, que existem acerca de um objeto so-
cial aprendido por um grupo específico” (p.84). Para Santos 
(1994), pela �nformação pode-se d�st�ngu�r níve�s referentes 
ao conhec�mento do objeto;

2. o campo da representação, que const�tu� a ten-
dênc�a de respostas “em um grupo que engloba uma hierar-
quia de elementos, os quais reforçam um grupo a outro, ou  a 
partir das influências que recebe no seu contexto” (Bonfim & 
Alme�da, 1992, p. 84). Santos (1994) expl�ca que se trata de 
uma un�dade estruturada  h�erarqu�camente, demonstrando a 
forma como o conteúdo se organ�zou;

3. a atitude, que expressa as or�entações sobre o 
objeto, sejam elas pos�t�vas ou negat�vas. Segundo Santos 
(1994), a at�tude e a �nformação são do�s elementos do conte-
údo que se estruturam no campo das representações soc�a�s.

A pesqu�sa objeto deste trabalho �nsere-se na d�mensão 
fenomenológ�ca de anál�se e d�scussão das representações 
soc�a�s, qual seja, a que toma as representações soc�a�s como 
objeto da real�dade soc�al e v�sa a �dent�ficar os elementos 
que as const�tuem, em termos de seu conteúdo propr�amente 
d�to (Ol�ve�ra & Werba, 2003).

Família/Escola e Violência Intrafamiliar

A organ�zação do homem em grupos é algo �nerente à 
cond�ção humana. O filhote de homem necess�ta de cu�dados 
essenc�a�s para garant�r sua sobrev�vênc�a, a saber: al�men-
tação, proteção e ens�namentos. A garant�a de sua sobrev�-
vênc�a desde as ma�s pr�m�t�vas culturas até a moderna c�v�-
l�zação, em todas as soc�edades, é fruto de seu pertenc�mento 
a agregações soc�a�s. A famíl�a const�tu� uma dessas agre-
gações soc�a�s, ass�m como a soc�edade, em constante mu-
dança. Entretanto, a famíl�a, tal como a reconhecemos hoje, 
é fruto de mudanças na h�stór�a do homem em soc�edade, 
como observa Ar�ès (1981). Esse autor relata, a part�r de uma 
anál�se �conográfica, que o sent�mento de famíl�a era desco-
nhec�do na Idade Méd�a, nascendo somente nos séculos XV 
e XVI e v�ndo a expr�m�r todo o seu v�gor no século XVII. 
Para Ar�ès, a famíl�a conjugal ser�a conseqüênc�a de uma 
evolução nas �nst�tu�ções soc�a�s ou, a�nda, de uma mudan-
ça, uma c�são entre o públ�co e o pr�vado. 

De acordo com o art. 227 da Const�tu�ção Federal bra-
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s�le�ra, de 1988, 

(...) os pais são os responsáveis pela formação e proteção dos 
filhos, não só pela detenção do pátrio poder, mas pelo dever 
de garantir-lhes os direitos fundamentais assegurados pela 
constituição, tais como a vida, a saúde, a alimentação e a 
educação (Brasil, 1988).

A le� garante, portanto, a responsab�l�dade da famíl�a e 
a sua pun�ção, em caso de abuso e v�olênc�a contra cr�anças 
e adolescentes.

Koller e De Anton� (2004) apresentam os fatores de r�s-
co relevantes para a aval�ação de casos de v�olênc�a �ntra-
fam�l�ar, segundo os d�ferentes contextos ecológ�cos (Bron-
fenbrenner, 1996) nos qua�s a pessoa está �nser�da. Desta-
cam, entre tantos, alguns fatores de r�sco: a h�stór�a anter�or 
tanto da vít�ma quanto do abusador, bem como a ausênc�a 
de recursos terapêut�cos e de conhec�mento do Estatuto da 
Cr�ança e do Adolescente; o sent�mento de sol�dão e de �n-
segurança no amb�ente fam�l�ar somado aos segredos de fa-
míl�a, problemas como estresse por saúde e questões finan-
ce�ras, o desemprego e o empobrec�mento; ba�xa auto-est�-
ma, comun�cação �nefic�ente na famíl�a somada a prát�cas 
d�sc�pl�nares pun�t�vas com a natural�zação e a banal�zação 
da v�olênc�a e a ace�tação da pun�ção corporal pela soc�eda-
de; e, a�nda, fatores relat�vos à cogn�ção e à educação, ta�s 
como: quoc�ente �ntelectual ba�xo assoc�ado a ba�xo nível 
de escolar�dade e capac�dade verbal l�m�tada, famíl�a com 
ba�xo nível de escolar�dade e professores sem capac�tação e 
desconhecedores das polít�cas públ�cas. 

Em termos gera�s, as formas agress�vas de adultos contra 
cr�anças no se�o da famíl�a são observadas em um quadro 
de abusos que proporc�ona as cond�ções para a repet�ção de 
condutas. Nesse quadro, os abusos podem ser class�ficados 
em v�olênc�a domést�ca e v�olênc�a �ntrafam�l�ar. Ravazzola 
(1997) não faz d�ferença entre as duas expressões; ambas 
s�gn�ficam a v�olênc�a sofr�da por um membro da famíl�a 
que recebe re�terados maus tratos por parte de outro. 

Na l�teratura norte-amer�cana ex�ste uma pos�ção assu-
m�da de que o termo v�olênc�a domést�ca deve ser usado 
para refer�r-se aos atos comet�dos pelos homens contra as 
mulheres. Também se �nclu� nesse rol, a v�olênc�a comet�-
da entre casa�s de adultos ou de adolescentes, como a�nda 
aquela que acontece entre pessoas que co-hab�tam o mesmo 
espaço fís�co e de casa�s de namorados heterossexua�s ou 
homossexua�s (Koller & De Anton�, 2004).

O termo v�olênc�a domést�ca, no Bras�l, é ut�l�zado co-
mumente para refer�r-se à agressão fís�ca ocorr�da em qual-
quer relação de parentesco. Como uma alteração conce�tual, 
propõe-se a ut�l�zação do termo v�olênc�a �ntrafam�l�ar para 
descort�nar o romp�mento do parad�gma de que a v�olênc�a 
possu� um caráter pr�vado e ínt�mo. Ass�m sendo, a expres-
são v�olênc�a �ntrafam�l�ar compreende “todas as formas 
de violência (abuso sexual, físico e emocional, abandono e 
negligência) e todas as configurações familiares possíveis 
(entre pais e filhos, casal, irmãos e filhos para com pais)” 
(Koller & De Anton�, 2004, p. 297). V�sta nesta perspect�va, 
a v�olênc�a no contexto fam�l�ar passa a ser encarada como 
um fenômeno de domín�o públ�co e não pr�vado.

Guerra (2001) esclarece que os pa�s podem exercer vá-
r�os t�pos de v�olênc�a contra os filhos com fins pretensa-

mente d�sc�pl�nares ou com outros objet�vos, sendo a v�o-
lênc�a caracter�zada como: v�olênc�a fís�ca, v�olênc�a sexu-
al, v�olênc�a ps�cológ�ca e por negl�gênc�a. 

A v�olênc�a fís�ca é de d�fíc�l conce�tuação, na atual�da-
de, tendo em v�sta as mudanças de enfoque que ocorreram 
nos últ�mos 30 anos e que levaram a defin�ções que envol-
vem desde os maus tratos com danos fís�cos (como fraturas, 
que�maduras, lesões d�versas, entre outras) até o ato não �n-
tenc�onal. A�nda ass�m, a autora re�tera que esse t�po de v�o-
lênc�a corresponde ao uso da força fís�ca no relac�onamento 
com a cr�ança ou com o adolescente por parte de seus pa�s, 
em uma relação pautada no poder d�sc�pl�nador do adulto e 
na des�gualdade adulto-cr�ança. 

A v�olênc�a sexual é configurada como todo ato ou jogo 
sexual, relação hetero ou homossexual entre adulto e cr�an-
ça, tendo por final�dade est�mular sexualmente a cr�ança 
para que o adulto obtenha algum grau de sat�sfação sexual.

A v�olênc�a por negl�gênc�a é representada por uma 
om�ssão do adulto, no sent�do de falhas que não resultem 
da cond�ção de v�da. Também para Carvalho e Rodr�gues 
(1998), a negl�gênc�a é cons�derada como a om�ssão da fa-
míl�a em prover a cr�ança ou adolescente em suas necess�-
dades fís�cas e emoc�ona�s podendo ser cons�deradas faltas 
graves se �ncompatíve�s com os recursos soc�oeconôm�cos 
da famíl�a.

A v�olênc�a ps�cológ�ca é também chamada de tortura 
ps�cológ�ca e pode ser observada med�ante deprec�ações 
à cr�ança, atos que causem sofr�mento mental, bloque�o à 
auto-ace�tação, ameaças e outros. Esse t�po de v�olênc�a é 
ev�denc�ado quando da �nterferênc�a negat�va de um adulto 
sobre a cr�ança e sua competênc�a soc�al. Costuma estar as-
soc�ada a outros t�pos de v�olênc�a. O M�n�stér�o da Saúde 
(c�tado por Guerra, 2001) destaca outras formas: o ato de 
reje�tar, quando o adulto não ace�ta a cr�ança, não reconhece 
seu valor nem tampouco a leg�t�m�dade de suas necess�da-
des; o ato de �solar, quando o adulto afasta a cr�ança ou 
o adolescente de exper�ênc�as soc�a�s própr�as a sua �dade; 
o ato de aterror�zar, quando o agressor �nstaura cl�ma de 
medo, com agressões verba�s, atemor�zando-a a ponto de 
fazê-la crer que o mundo é host�l; o ato de �gnorar, quando 
o adulto não est�mula o cresc�mento emoc�onal e �ntelectual 
da cr�ança ou do adolescente. 

Quando a famíl�a não garante a proteção necessár�a 
a seus membros, por mot�vos os ma�s d�versos, o Estado 
cr�a �nst�tu�ções com o �ntu�to de re-or�entar o curso de sua 
soc�edade. Surge, então, o Conselho Tutelar, cr�ado pelo 
Conselho Nac�onal dos D�re�tos da Cr�ança e do Adoles-
cente (CONANDA), a fim de regulamentar o art�go 227 da 
Const�tu�ção Federal, como órgão permanente e autônomo, 
não jur�sd�c�onal, encarregado pela soc�edade de zelar pelo 
cumpr�mento dos d�re�tos da cr�ança e do adolescente. O 
Conselho Tutelar tem como atr�bu�ções prev�stas em le� 
– Estatuto da Cr�ança e do Adolescente - ECA, atender às 
cr�anças e aos adolescentes; atender e aconselhar aos pa�s 
ou responsáve�s; determ�nar, dentre outras, as segu�ntes 
med�das: de or�entação, de apo�o e acompanhamento; de 
�nclusão em programa comun�tár�o, à famíl�a, à cr�ança e ao 
adolescente (Bras�l, 1990).

Observa-se, de acordo com Koller e Amazarray (1998), 
que os maus tratos contra cr�anças e adolescentes têm re-
ceb�do ma�or atenção nos d�as de hoje, em contrapos�ção 
ao que antes – década de 50 do século passado – era t�do 
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como tabu. Ass�m, as autoras sugerem que a freqüênc�a de 
abusos permanece regularmente constante e o que pode ter 
mudado é a atenção dada atualmente ao problema. Anal�sam, 
a�nda, que uma tomada ma�or de consc�ênc�a por parte dos 
profiss�ona�s acerca de abuso sexual contra cr�anças pode 
ter sua or�gem em do�s aspectos: o pr�me�ro deles ev�denc�a 
um crescente mov�mento em prol dos d�re�tos da cr�ança e 
o segundo aponta ma�or conhec�mento e preocupação com a 
saúde tanto mental como fís�ca das mesmas. Contudo, ape-
sar de esse quadro v�slumbrar uma melhor�a, ele não reve-
la o despreparo que envolve os profiss�ona�s das esferas da 
saúde, da educação e da just�ça na condução e tratamento 
adequado no enfrentamento de casos. E concluem as autoras 
que, apesar da crescente atenção por parte dos pesqu�sadores 
em relação ao tema do abuso sexual de cr�anças, o trabalho 
nesse campo é fragmentado, desorgan�zado e em geral me-
todolog�camente d�fuso.

A v�olênc�a �ntrafam�l�ar, apesar de ocorrer na esfera das 
relações pr�vadas, term�na por �nser�r-se no contexto de ou-
tras relações v�nculares da cr�ança, sendo a escola um desses 
contextos, e aí exercendo seus efe�tos na relação ens�no-
aprend�zagem.

A escola, como espaço públ�co, mas em �nterdependên-
c�a como famíl�a, aparece, portanto, como um dos ma�s �m-
portantes agentes soc�al�zadores da cr�ança, por tratar-se de 
um espaço da c�dadan�a, conforme defin�do por Souza San-
tos (c�tado por Rosa, 2004, p. 31): “o espaço da cidadania 
é constituído pelas relações sociais da esfera pública entre 
cidadãos e o Estado”.

De acordo com Br�no e W�ll�ams (2003), a escola mos-
tra-se o lugar �deal para detecção e �ntervenção em casos de 
abuso sexual �nfant�l, po�s na ma�or�a das vezes o pr�nc�pal 
agressor encontra-se na famíl�a e deve a escola ter como ob-
jet�vos a garant�a da qual�dade de v�da de sua cl�entela, bem 
como promover sua c�dadan�a. Essas autoras, ao real�zarem 
uma pesqu�sa com professores de escolas mun�c�pa�s da c�-
dade de São Paulo, com o �ntu�to de conhecer o un�verso de 
�nformações que os mesmos t�nham sobre abuso sexual �n-
fant�l, �nd�caram, em seus resultados, que a ma�or�a das edu-
cadoras possuía �nformações �nsufic�entes acerca do tema e 
adotava por sua vez proced�mentos �nadequados d�ante dos 
casos de cr�anças que sofreram abusos sexua�s.

Em relação à adoção de proced�mentos, pela escola, em 
termos lega�s há uma passagem do problema da v�olênc�a 
�ntrafam�l�ar da esfera pr�vada para a públ�ca, passagem esta 
fac�l�tada pela estre�ta relação entre essas �nst�tu�ções. Nesse 
sent�do, Guerra (2001) descreve 

(...) todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou re-
sponsáveis contra crianças e/ou adolescentes que sendo capaz 
de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vitima 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 serem 
tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de de-
senvolvimento (p. 32).

Método

Trata-se de uma pesqu�sa exploratór�a e descr�t�va, de 

natureza qual�tat�va assoc�ada a uma abordagem quant�tat�-
va, com o objet�vo de levantar as representações soc�a�s de 
professores do ens�no fundamental acerca da v�olênc�a �n-
trafam�l�ar. 

Procedimentos

O instrumento de pesquisa - Adotou-se o quest�oná-
r�o com perguntas fechadas e abertas como �nstrumento 
de coleta de dados. O quest�onár�o cons�st�u, bas�camente, 
em duas partes: a pr�me�ra contendo perguntas fechadas, 
denom�nada características gerais da amostra. Nesta pr�-
me�ra parte foram levantadas as var�áve�s �ndependentes 
da amostra, ta�s como: �dade, sexo, t�po de escola, tempo 
de serv�ço como docente, local de morad�a, entre outros. A 
segunda parte do quest�onár�o cont�nha perguntas abertas, 
por me�o das qua�s buscou-se levantar os construtos repre-
sentacionais dos professores (var�ável dependente) sobre 
a v�olênc�a �ntrafam�l�ar, nas segu�ntes d�mensões estrutu-
ra�s, conforme a teor�a das representações soc�a�s:

a) Perguntas relac�onadas às informações que 
os suje�tos possuíam sobre v�olênc�a �ntrafam�l�ar e as fon-
tes de �nformação: míd�a, relatos de pesqu�sas, conversas 
�nforma�s dentre outras.

b) Perguntas relac�onadas ao campo das repre-
sentações dos suje�tos acerca da v�olênc�a �ntrafam�l�ar, 
expressas por me�o de: frases, sent�mentos ou palavras que 
definem v�olênc�a �ntrafam�l�ar e pela �nd�cação de s�na�s 
e/ou s�ntomas observados nos alunos. 

c) Perguntas nas qua�s buscou-se aver�guar 
qua�s as atitudes dos professores d�ante de casos, com-
provados ou suspe�tos, de alunos em s�tuação de v�olênc�a 
�ntrafam�l�ar. 

Os participantes e a coleta dos dados

Optou-se por apl�car os quest�onár�os em estudantes de 
duas �nst�tu�ções de Ens�no Super�or, uma do entorno de 
Brasíl�a, Estado de Go�ás, e outra de uma c�dade satél�te 
do D�str�to Federal.

Todos os part�c�pantes da pesqu�sa eram professores 
em exercíc�o no ens�no fundamental, de 1ª à 4ª sér�es (le�-
gos ou com mag�stér�o de nível méd�o), graduandos em 
Pedagog�a. Essa opção decorreu das segu�ntes questões 
e �nqu�etação: os professores em processo de formação 
super�or estar�am ma�s atentos às var�áve�s que �nc�dem 
sobre a relação professor/aluno, espec�almente no caso de 
aluno sofrendo de v�olênc�a �ntrafam�l�ar? Estar�am os su-
je�tos preparados, do ponto de v�sta pedagóg�co e desde a 
perspect�va da c�dadan�a, para �dent�ficar, acolher e enca-
m�nhar alunos v�t�m�zados pela v�olênc�a �ntrafam�l�ar?

A coleta de dados fo� real�zada aleator�amente em 
setembro de 2004. Foram apl�cados 70 quest�onár�os em 
cada �nst�tu�ção, sendo que na �nst�tu�ção do estado de 
Go�ás 55 suje�tos se d�spuseram a responder e na �nst�-
tu�ção do D�str�to Federal somente 39 o fizeram. A fa�xa 
etár�a dos suje�tos fo� de 19 a 49 anos.

Tratamento dos Dados

A pr�me�ra parte do quest�onár�o, composta de perguntas 
fechadas, recebeu um tratamento quant�tat�vo (freqüenc�al) e 
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resultou nos dados de caracter�zação geral dos part�c�pantes.
Para a segunda parte do quest�onár�o, que correspond�a 

ao levantamento das representações soc�a�s em suas d�men-
sões estrutura�s, os dados foram tratados qual�tat�va e quan-
t�tat�vamente. Foram cr�adas categor�as para cada d�mensão 
pesqu�sada, a part�r de cr�tér�os descr�tos por Bard�n (1977) 
para a anál�se de conteúdo, que �ncluíam, além de cod�fica-
ções s�ntát�cas, léx�cas ou semânt�cas, a freqüênc�a desses 
cód�gos. 

Resultados e Discussão

Dados Demográficos (características gerais da amostra)

A amostra compreendeu 94 professores do ens�no fun-
damental da rede públ�ca e pr�vada de ens�no (1ª à 4ª sé-
r�es). A �dade dos suje�tos fo� categor�zada em se�s grupos e 
observou-se que 37% dos part�c�pantes pesqu�sados t�nham 
�dade entre 26 e 32 anos e que 27% t�nham �dade aba�xo de 
26 anos, com desv�o padrão de 7,14 anos. Trata-se de uma 
amostra composta, predom�nantemente, por adultos-jovens 
(méd�a de �dade: 30,4 anos).

Quanto à local�zação da morad�a, 58,5% moravam no 
estado de Go�ás (entorno) e 41,5% no D�str�to Federal. 
Quanto ao gênero, 92,6% eram do sexo fem�n�no e 7,4% 
do sexo mascul�no. Quanto ao t�po de escola em que tra-
balhavam, a grande ma�or�a, 62,8%, lec�onava em escola 
pr�vada e 36,2% em escola públ�ca e 1,1% não �nformaram. 
Lec�onavam na 1ª sér�e do ens�no fundamental 29% dos 
part�c�pantes, 21% na 2ª sér�e, 16% na 3ª e na 4ª sér�es. En-
tre os part�c�pantes entrev�stados, 57,4% fizeram curso de 
mag�stér�o de ens�no méd�o e 42,6% não o fizeram. Quanto 
ao tempo de trabalho como professor, observou-se que 52% 
t�nham menos de c�nco anos de at�v�dade profiss�onal, 32% 
t�nham entre se�s e 10 anos e 9% entre 11 e 15 anos.

Dimensões Estruturais das Representações Sociais

Unidade de registro 1 (Informações)

Mesmo sendo express�vo o percentual de part�c�pantes 
que se �nformam pela míd�a (56,4%), os efe�tos desse modo 
de d�vulgação da v�olênc�a �ntrafam�l�ar podem a�nda não 
ser sufic�entemente mot�vadores para ações ma�s amplas no 
combate ao problema, haja v�sta a ve�culação de �nforma-
ções entre grupos (por me�o de conversa �nformal) parecer 
ma�s forte (76,6%), não somente em razão do número em s�, 
mas das própr�as malhas de construção e comun�cação das 
representações soc�a�s.

Informações sobre v�olênc�a �ntrafam�l�ar obt�das a par-
t�r de conversas �nforma�s denotam conhec�mentos surg�dos 
da v�da cot�d�ana, serv�ndo apenas como me�o de estabele-
c�mento de relações entre pessoas (Fre�tas & Castro, 2004). 
Paralelamente, essa mesma característ�ca de �nformal�dade 
na obtenção de �nformações é que pode �nduz�r à fam�l�ar�-
dade com o problema que, por sua vez, se torna comum aos 
olhos de todos.

O conhec�mento da v�olênc�a �ntrafam�l�ar por me�o de 
grupos soc�a�s corresponde a uma das três funções bás�cas 
de representação da real�dade a que se refere Jodelet (1993): 
a função cogn�t�va de �ntegração do assunto (no caso, a v�o-

lênc�a �ntrafam�l�ar) que, com as dema�s – �nterpretação da 
real�dade e or�entação de condutas –, const�tu� o processo 
que va� garant�r a objet�vação das representações soc�a�s. 
Por outro lado, em termos de v�olênc�a �ntrafam�l�ar, a c�r-
culação do tema em grupos soc�a�s �nforma�s mantém o 
fenômeno dentro do modelo conceb�do como pertencente 
à esfera pr�vada/fam�l�ar e, ao mesmo tempo, natural�za o 
fenômeno.

“(...) não concordo com a questão da cr�ança ser �ntocá-
vel” (P-21)2; “(...) bater faz parte (sem agressão)” (P-25); 
“devemos educar nossos filhos à nossa mane�ra (...)” (P-
25); “(...) até que ponto devemos defender a cr�ança que só 
faz co�sas erradas?” (P-7).

Ass�m, as conversas �nforma�s, ao se const�tuírem na 
ma�s destacada fonte de �nformação dos part�c�pantes da 
pesqu�sa, não concorrem para o del�neamento do problema 
em uma perspect�va teór�co-conce�tual aval�zada do ponto 
de v�sta c�entífico e polít�ca e soc�almente ma�s justa e lú-
c�da. Apenas 12,77% dos professores pesqu�sados obtêm 
�nformações acerca da v�olênc�a �ntrafam�l�ar por me�o de 
palestras, sem�nár�os, pesqu�sas e outros me�os c�ent�fica-
mente ma�s ace�tos. Parece que o fato de estarem cursando o 
nível super�or de ens�no não exerce �nfluênc�a sobre o modo 
de apropr�ação do conhec�mento a respe�to da v�olênc�a �n-
trafam�l�ar.

Com relação à questão sobre o conhec�mento do Estatu-
to da Cr�ança e do Adolescente e a op�n�ão sobre o mesmo, 
85,1% dos part�c�pantes responderam conhecê-lo (SIM) e 
9,6% responderam NÃO. 

É �nteressante observar que na resposta anter�or, 76,6% 
dos professores pesqu�sados obtêm �nformações sobre a 
v�olênc�a �ntrafam�l�ar nos seus grupos soc�a�s, de mane�ra 
�nformal, e, nesta resposta, 85,1% declararam conhecer o 
ECA. Confirma-se a noção de que as �nformações grupa�s 
são ma�s relevantes, ou seja, conhecer o ECA pouco (ou 
nada) representa, já que o Estatuto sequer fo� c�tado como 
fonte de conhec�mento, o que parece �nd�car que em nada 
�nfluenc�a o modelo estabelec�do da representação soc�al da 
v�olênc�a �ntrafam�l�ar. 

Dos part�c�pantes que afirmaram conhecer o ECA, 
41,5% não concordam com suas normas: “este estatuto l�-
bera por dema�s a �mpun�dade a jovens consc�entes do que 
fazem e pouco respe�tam ao próx�mo”(sic) (P-38); “esta 
le� ‘protege’ dema�s a ponto de prejud�car, pr�nc�palmente 
ao adolescente. É como se esta le� tornasse eles �ncapazes, 
dando-lhes o d�re�to de serem �nconseqüentes”(sic) (P-36).

Um cont�ngente de 31,9% concorda parc�almente com o 
ECA: “para certas s�tuações o ECA é correto, para outras ele 
é mu�to vago, não atende às necess�dades da soc�edade”(sic) 
(P- 49).

Somente 10,6% concordam plenamente com o Estatuto: 
“essa le� é mu�to boa no sent�do de co�b�r certos comporta-
mentos tanto de pa�s e/ou adultos envolv�dos com a cr�an-
ça” (sic) (P-20).

No sent�do geral, se 73,4% dos professores pesqu�sados 
não concordam ou d�scordam parc�almente das regras do 
ECA, pode-se �nfer�r daí três le�turas: o Estatuto é pouco 
d�vulgado nas escolas, rat�ficando-se a presença do peso 

2 P-21: a letra P corresponde a Professor pesquisado e o número 21 ao 
cód�go de �dent�ficação atr�buído ao suje�to. Usar-se-á a mesma term�-
nolog�a na expl�c�tação de fragmentos da fala de outros part�c�pantes.
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das �nformações e da rede de comun�cações grupa�s; a falta 
de d�scussão ma�s aprofundada sobre a le� resulta em um 
conhec�mento superfic�al e às vezes equ�vocado de seus ob-
jet�vos e conteúdo ou, a�nda, a amostra pode apresentar-se 
conservadora d�ante do problema, mantendo a trad�ção de 
que questões pr�vadas só �nteressam “a quem de d�re�to”. 
Em qua�squer dessas le�turas confirma-se a �dé�a de manu-
tenção do modelo de autor�dade ao qual se refer�u anter�or-
mente.

Em relação à questão sobre as �nst�tu�ções e/ou órgãos 
conhec�dos pelos part�c�pantes dest�nados à proteção, aten-
d�mento e encam�nhamento de cr�anças/alunos em s�tuação 
de v�olênc�a �ntrafam�l�ar, as respostas foram: 52,13% c�ta-
ram o Conselho Tutelar- CT; 29,79% c�taram �nst�tu�ções 
pol�c�a�s e jud�c�ár�as (CAJE - Centro de Atend�mento Ju-
ven�l Espec�al�zado, Ju�zado de menores e outros); 14,89% 
�nformaram a própr�a escola, por me�o do ass�stente soc�al, 
do ps�copedagogo e do or�entador educac�onal e 3% conhe-
c�am outras �nst�tu�ções soc�a�s. Do total, 25,53% não sou-
berem responder à questão. Como as repostas não eram ex-
cludentes, alguns part�c�pantes �nd�caram ma�s de um �tem.

Em resumo, se o conhec�mento dos órgãos/�nst�tu�ções 
equ�para-se à representação negat�va que os professores 
pesqu�sados têm do ECA, pode-se �nfer�r que na perspect�va 
da teor�a das representações soc�a�s a anál�se das respostas, 
relat�vas às questões da un�dade de reg�stro “�nformação”, 
demonstra uma at�v�dade cogn�t�va sobre o fenômeno ex-
pl�cada por duas das três h�póteses aventadas por Moscov�-
c� (2003), ao just�ficar as propr�edades das representações 
soc�a�s:

1. A des�derab�l�dade, segundo a qual pessoas ou 
grupos cr�am �magens e constroem crenças que se configu-
ram em �magens e sentenças, resultado de d�storções subje-
t�vas da real�dade: “(...) bater faz parte (mas sem agressão)” 
(P- 25); “(...) uma le� (ECA) que ampara as cr�anças e ado-
lescentes quando a soc�edade quer pun�r” (P-32).

2. O controle, que d�z respe�to às representações 
cr�adas pelo grupo (conversas �nforma�s) para filtrar as �n-
formações v�ndas do amb�ente (v�a míd�a). Com �sso d�re-
c�ona-se o pensar dos �nd�víduos e as �nformações filtradas 
const�tuem man�pulação do pensamento e da real�dade: “o 
jovem não pode responder por seus atos mas podem dec�d�r 
os governantes” (P-38) (sic).

Deduz-se, da anál�se fe�ta, que os part�c�pantes da 
pesqu�sa, ao manterem seu conhec�mento sobre v�olênc�a 
�ntrafam�l�ar no nível da �nformal�dade, descons�deram 
aspectos �mportantes que envolvem o problema – desde a 
sua compreensão e entend�mento com base em estudos e 
pesqu�sas até a responsab�l�dade soc�al d�ante dele. Aparen-
tam, dessa forma, pouca qual�ficação para a real�zação de 
�ntervenções adequadas caso venham a se deparar com este 
t�po de problemát�ca no cot�d�ano escolar. Cons�derando o 
papel do professor como agente de educação e de formação 
da c�dadan�a, ficam claras as falhas de sua atuação nesse 
processo, corroborando resultados de pesqu�sa semelhantes 
obt�dos por Br�no (2002), Br�no e W�ll�ams (2003) e Koller 
e L�sboa (2004).

Unidade de registro 2 (campo das representações)

No segundo grupamento de respostas, correspondente à 
un�dade de reg�stro “campo das representações soc�a�s”, os 
resultados obt�dos refer�ram-se à pergunta – “quando você 
escuta a expressão v�olênc�a �ntrafam�l�ar, ou pensa a res-
pe�to dessa questão, qua�s são as palavras, frases ou sent�-
mentos que lhe vêm à mente para defin�r essa s�tuação?”

Para 59,6% dos part�c�pantes, a representação da v�o-
lênc�a �ntrafam�l�ar se configura por me�o da defin�ção de 
suas possíve�s causas; para 36,2%, a defin�ção passa pelos 
sent�mentos gerados pelo fenômeno; para 22,3%, as conse-
qüênc�as da v�olênc�a �ntrafam�l�ar é que definem o objeto 
representado; e somente 18,1% defin�ram v�olênc�a �ntrafa-
m�l�ar conforme os cr�tér�os apontados na l�teratura espe-
c�al�zada.

Destaca-se, de �níc�o, que o enunc�ado da pergunta pas-
sa pelo �mag�nár�o dos suje�tos, na med�da em que se busca 
uma tradução mental da forma como a real�dade (da v�o-
lênc�a �ntrafam�l�ar) é perceb�da pelos part�c�pantes da pes-
qu�sa. O �mag�nár�o ocupa apenas uma parte do campo das 
representações a que estão presas d�retamente as �magens 
�n�c�a�s da real�dade (Laplant�ne & Tr�ndade, 1997). Em ou-
tras palavras, são as �magens de v�olênc�a �ntrafam�l�ar que 
surgem na mente dos suje�tos antes que a cogn�ção �n�c�e 
seu processo de elaboração da �dé�a sobre a qual �nc�d�rá o 
conteúdo das conversas �nforma�s e as �dé�as do senso co-

Categorias
Sentimentos a respeito 

da V.I.
Causas da V.I. Conseqüências da V.I.

Violência como 
agressão física/abuso 

sexual/negligência
Outras respostas

Ind�cadores
(atr�butos)

Revolta Revolta Revolta Revolta Prov�dênc�as 

Pena Desemprego Traumas Maus tratos Le�s 

Tr�steza Alcool�smo V�ngança Espancamento Buscar a Deus

Ind�gnação Ignorânc�a Roubo Negl�gênc�a 

Os pa�s não 
acompanham a v�da 
escolar dos filhos

Compa�xão Pobreza Agress�v�dade Agressão verbal

Angúst�a 
Ba�xa escolar�dade dos 
pa�s

Cr�anças frustradas Hum�lhações

Impotênc�a 
Falta de estrutura 
fam�l�ar

Cr�anças com ba�xa 
auto-est�ma

Br�gas entre o casal

Quadro 1. Representações de V�olênc�a Intrafam�l�ar (segundo o foco de s�gn�ficações atr�buídas).
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mum.
Tal pressuposto talvez just�fique a fac�l�dade com que as 

respostas puderam ser categor�zadas teor�camente, a part�r 
do que Bard�n (1977, p.82) chama de “palavras plenas”, 
�sto é, “palavras portadoras de sentido” – substant�vos e 
adjet�vos como: tr�steza, compa�xão, revolta, �gnorânc�a e 
outras –, correspondendo a uma categor�zação semânt�ca 
(ver Quadro 1).

As categor�as semânt�cas podem const�tu�r também 
categor�as s�mból�cas do tema, ou seja, a �dent�ficação do 
campo afet�vo/emoc�onal pelo qual o suje�to apreende, da 
real�dade, a v�olênc�a �ntrafam�l�ar contra cr�anças e adoles-
centes e que va� const�tu�r sua percepção/representação. 

No entend�mento dessas categor�as de sent�do semân-
t�co/s�mból�co, chama a atenção a palavra “revolta”, que 
semant�camente d�z respe�to à “justa indignação” (Saccon�, 
1996, p. 585), e que aparece em todas as categor�as. S�m-
bol�camente pode corresponder à parte do conhec�mento 
que subs�ste ao processo de construção das representações 
soc�a�s e que, segundo Moscov�c� (2003), pode produz�r o 
conhec�mento verdade�ro. Ass�m, subs�st�ndo uma “justa 
�nd�gnação” dos professores pesqu�sados quanto às causas, 
conseqüênc�as e sent�mentos provocados pela v�olênc�a 
�ntrafam�l�ar contra cr�anças e adolescentes, resta ver�ficar 
como a natureza convenc�onal e prescr�t�va das representa-
ções soc�a�s va� �nc�d�r sobre a “revolta” �n�c�al e determ�nar 
e mot�var, poster�ormente, as at�tudes desses suje�tos frente 
ao problema, o que será v�sto e d�scut�do ad�ante.

A categor�zação anter�ormente apresentada perm�te 
a anál�se do fenômeno em estudo no sent�do das quatro 
d�mensões do tema–objeto de que fala Bard�n (1977): d�-
mensão I – a or�gem do objeto/fenômeno, aqu� denom�nada 
“causas”; d�mensão II – as �mpl�cações do objeto, que se 
chamou de “conseqüênc�as”; d�mensão III – a descr�ção do 
fenômeno, denom�nada “t�pos de v�olênc�a”; d�mensão IV 
– o sent�mento face ao objeto ou “sent�mentos”.

Percebe-se que as d�mensões c�tadas por Bard�n (1977), 
se alteradas em uma de suas seqüênc�as, transm�tem a no-
ção de processo: or�gem do fenômeno (causas da v�olênc�a 
�ntrafam�l�ar), descr�ção do fenômeno (t�pos de v�olênc�a 
�ntrafam�l�ar), suas �mpl�cações (conseqüênc�as na cr�an-
ça, nos suje�tos pesqu�sados e em terce�ros), s�gn�ficando 
que os part�c�pantes da pesqu�sa possuem uma �dé�a clara 
da extensão do problema em termos de processo, já que o 
fenômeno v�olênc�a �ntrafam�l�ar ocorre em uma seqüênc�a 
lóg�ca: causas do fenômeno, t�p�ficação e conseqüênc�as. A 
d�mensão “sent�mentos” func�onar�a, neste caso, como o 
ponto que determ�na a reprodução do processo ou sua �nter-
rupção, através das at�tudes d�ante do problema, conforme 
já d�to.

Uma correspondênc�a entre os ma�ores percentua�s ob-
t�dos (59,6% causas e 36,2% sent�mentos) leva à segu�nte 
compreensão: ma�s da metade dos professores pesqu�sa-
dos percebe a v�olênc�a �ntrafam�l�ar a part�r de suas cau-
sas. Isto s�gn�fica que a representação pode estar centrada 
sobretudo na reprodução da v�olênc�a, cons�derando que a 
cr�ança agred�da de hoje pode se transformar em um futuro 
agressor, conforme o modelo ps�copatológ�co apresentado 
por Gelles (c�tado por Guerra, 1993), no qual exper�ênc�as 
de v�olênc�a �ntrafam�l�ar na �nfânc�a desencade�am estados 
ps�copát�cos na �dade adulta. 

Em outra perspect�va, a ma�or preocupação com as 

causas da v�olênc�a �ntrafam�l�ar denotar�a, também, que a 
atenção dos part�c�pantes da pesqu�sa está voltada para a 
figura do agressor, �sentando, de certa forma, a soc�edade de 
responsab�l�dades em relação ao problema, conforme escla-
rece Guerra (1993). Por outro lado, a s�gn�ficação atr�buída 
às causas da v�olênc�a delega às vít�mas – cr�anças e adoles-
centes – uma atenção secundár�a. Cons�derando que as res-
postas não são excludentes e que 36,2% dos part�c�pantes 
refer�ram-se a sent�mentos para a atr�bu�ção de sent�dos à 
v�olênc�a �ntrafam�l�ar, pode-se deduz�r que a representação 
soc�al nesse grupo c�rcula não em nível predom�nantemen-
te cogn�t�vo, mas sobretudo afet�vo-emoc�onal. Essa le�tura 
faz sent�do v�sto que a categor�a “sent�mentos” pode gerar 
confl�tos, contrad�ções e amb�valênc�as com relação à v�o-
lênc�a �ntrafam�l�ar, face à negação do óbv�o pela �deolog�a 
da autor�dade paterna (reprodução do modelo).

A categor�a “sent�mentos” pode s�gn�ficar, a�nda, para 
as representações soc�a�s, segundo uma defin�ção de Mos-
cov�c� (1978), uma “encruz�lhada” entre o sent�mento do 
�nd�víduo (que pode �nduzí-lo à ação/ruptura) e a �deolog�a 
dos grupos soc�a�s (que pode levá-lo à �nação/reprodução). 
Nessa encruz�lhada s�tuam-se as representações soc�a�s, 
entendendo-se, no caso deste trabalho, que a representação 
soc�al segundo o foco das s�gn�ficações atr�buídas va� de-
pender do resultado do “embate” entre o sent�mento pessoal 
(ação/�nação) e a �deolog�a dos grupos (autor�dade paterna/
materna). Teor�camente, corresponde à �nterface cogn�t�va 
entre ação �nd�v�dual e �deolog�a soc�al (Stratton & Hayes, 
1994), a qual passa pelo senso comum, �sto é, pela concep-
ção fragmentada de mundo, conforme Luckes� (1994).

Quanto à categor�a “conseqüênc�as” e seu percentual 
relat�vamente menor (22,3%) depreende-se que os profes-
sores pesqu�sados – cuja ma�or�a não possu� em suas salas 
alunos em s�tuação de v�olênc�a �ntrafam�l�ar – não se en-
contram dev�damente atentos para as �mpl�cações pessoa�s, 
soc�a�s e pedagóg�cas do problema.

Szymansk� (2001) afirma que, depo�s da famíl�a, a es-
cola é o lugar de se decod�ficarem l�nguagens (marcas no 
corpo, comportamentos agress�vos e outros) e que, além 
d�sso, como �nst�tu�ção, quer públ�ca ou pr�vada, a escola 
é responsável pela prát�ca concreta de seus agentes, a qual 
�mpl�ca uma rede de �nterações complexas entre professor e 
aluno, envolvendo vár�as d�mensões, �nclus�ve a da v�olên-
c�a �ntrafam�l�ar.

Br�no e W�ll�ams (2003) esclarecem que a escola é o 
lugar �deal para a detecção e a �ntervenção em casos de 
v�olênc�a �ntrafam�l�ar contra a cr�ança e adolescentes, lem-
brando que um dos objet�vos da �nst�tu�ção escolar é a ga-
rant�a de qual�dade de v�da aos alunos, ao mesmo tempo em 
que promove a sua c�dadan�a.

É �mportante ressaltar que apenas um cont�ngente peque-
no da amostra s�gn�ficou/representou a v�olênc�a �ntrafam�l�ar 
de acordo com as �nd�cações referendadas pelo M�n�stér�o da 
Saúde e pela l�teratura c�entífica sobre v�olênc�a, c�tadas nes-
ta pesqu�sa. 

As respostas à questão – “Qua�s são, na sua op�n�ão, os 
pr�nc�pa�s s�na�s ou s�ntomas de um aluno que sofre v�olênc�a 
�ntrafam�l�ar?” – podem ser anal�sadas em conjunto, haja v�sta 
a poss�b�l�dade de um s�ntoma desencadear o outro. É o caso 
dos s�na�s fís�cos, por exemplo, que podem se reflet�r tanto 
na agress�v�dade quanto no �solamento do aluno. Se as mar-
cas fís�cas (21,3% das respostas) denotam ma�s claramente a 
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v�olênc�a �ntrafam�l�ar, os comportamentos de agress�v�dade 
contra professores e colegas (73,4%), de �solamento, tr�steza 
e choro (90,4%), por exemplo, também chamaram a atenção 
dos professores pesqu�sados, s�gn�ficando que eles assoc�am 
ta�s comportamentos à v�olênc�a �ntrafam�l�ar.

Esse reconhec�mento mostra-se �ncompatível com as res-
postas nas qua�s os suje�tos declararam obter �nformações so-
bre v�olênc�a �ntrafam�l�ar por me�o de conversas �nforma�s, 
míd�a e pesqu�sas. Nesse entend�mento, o aluno vít�ma da 
v�olênc�a não const�tu�, por s� só, uma fonte de �nformação, 
embora represente, na verdade, ma�s do que �sso: os efe�tos 
da consumação do própr�o ato, no caso, o da v�olênc�a �ntra-
fam�l�ar.

A respe�to dos �nd�cadores de v�olênc�a �ntrafam�l�ar, as-
s�m se expressaram alguns part�c�pantes: P-55 �dent�fica a 
v�olênc�a pelas “marcas no corpo”, mas afirma que “a le� pro-
tege mu�to os adolescentes”. P-7 �dent�fica s�na�s de v�olênc�a 
pela “d�spersão em sala, agress�v�dade, retração e ba�xo ren-
d�mento escolar do aluno”, porém se pergunta “até que ponto 
devemos defender a cr�ança que só faz co�sas erradas?”

Pelas respostas obt�das, a v�olênc�a �ntrafam�l�ar parece 
just�ficar-se teor�camente por um t�po de d�spos�t�vo soc�oló-
g�co que constru�u uma essência pacífica para o bras�le�ro e 
no qual a v�olênc�a real é negada (Chauí, c�tada por Andrade, 
2003).

Observa-se, então, uma “negação” das ev�dênc�as (cr�an-
ça com hematomas, agress�va, �solada...) em função de de-
term�nações soc�a�s – a autor�dade paterna – demonstrando, 
conforme Moscov�c� (2003), a comprovação de que não se 
está consc�ente de algumas co�sas óbv�as pelo fato de elas 
não serem abordadas espec�ficamente. Isso, por sua vez, leva 
à ace�tação de �dé�as, comportamentos e at�tudes sem uma 
d�scussão crít�ca a respe�to de suas �númeras �mpl�cações 
subjet�vas e soc�a�s.

No sent�do filosófico, essa “negação” das ev�dênc�as pode 
ser tratada como um confl�to entre subjet�vo e objet�vo, no 
qual a autor�dade paterna func�ona como pred�cado ace�to e a 
ex�stênc�a de v�olênc�a �ntrafam�l�ar como pred�cado negado. 
A anál�se demonstra que o fenômeno não at�ng�u, pelo menos 
nos professores pesqu�sados, o nível de s�gn�ficação esperado 
que ser�a o da reflexão esclarec�da ou da tomada de consc�ên-
c�a em busca de soluções para essa problemát�ca.

Unidade de registro 3 (atitudes)

As respostas desta un�dade serão anal�sadas em conjunto, 
tendo em v�sta a prox�m�dade observada entre elas quanto 
ao processo desencadeado pelo contato com alunos v�t�m�za-
dos pela v�olênc�a �ntrafam�l�ar e a respect�va at�tude d�ante 
do fato. Em outras palavras, ser�a como ver�ficar a ação (da 
v�olênc�a �ntrafam�l�ar) e a reação (dos suje�tos) frente ao 
problema.

Sobre contatos d�retos ou �nd�retos dos part�c�pantes da 
pesqu�sa com alunos em s�tuação de v�olênc�a �ntrafam�l�ar, 
48,04% responderam não ter contato e 51,06% responderam 
afirmat�vamente. Os casos c�tados foram: agressão fís�ca, por 
alcool�smo do pa�; que�maduras, pelo pa�; abuso sexual pelo 
padrasto; agressão fís�ca paterna à cr�ança em sala de aula 
d�ante da recusa a fazer as tarefas escolares; pa� v�c�ado em 
drogas que bat�a na mãe e nas cr�anças; mãe apo�ando filho 
ma�s velho em v�olênc�a fís�ca e moral contra o �rmão menor; 

men�na espancada por mãe prost�tuta e obr�gada a presenc�ar 
as cenas de sexo da mãe com parce�ros; aluno com que�ma-
duras de ponta de c�garro; cr�ança dorm�ndo amarrada para 
que os pa�s pudessem sa�r à no�te; mãe alcoólatra espancan-
do os filhos, dentre outros relatos. 

Configura-se, nos casos relatados, v�olênc�a tanto fís�ca 
quanto ps�cológ�ca que pode levar a uma confusão nas �ma-
gens parenta�s, de�xando os pa�s de representar o papel de 
protetor, passando ao de agressor (R�be�ro & Borges, 2001). 
O mesmo ocorre quando a mãe (ou o pa�) é con�vente com 
maus tratos de �rmãos ma�ores contra �rmãos menores. Ela, 
mesmo não exercendo d�retamente o papel de agressora, 
exerce o de testemunha, um dos papé�s c�tados por Koller e 
De Anton� (2004), presentes nos atos de v�olênc�a. A teste-
munha, tanto quanto o agressor, tem a sua cota de respon-
sab�l�dade.

Às perguntas: “o que você far�a se t�vesse em sua sala 
de aula situações comprovadas de v�olênc�a �ntrafam�l�ar?” 
e “o que far�a d�ante de suspeitas dessa v�olênc�a?” –, as 
respostas foram bastante semelhantes. 

Nas duas respostas, a grande ma�or�a dos part�c�pantes 
(77,7% e 82,98%, respect�vamente) prefere ag�r no âmb�to 
da sala de aula ou com encam�nhamentos aos serv�ços de 
or�entação ps�copedagóg�ca da própr�a �nst�tu�ção escolar. 
O percentual de suje�tos que denunc�am ou encam�nham 
cr�anças/adolescentes v�t�m�zadas pela v�olênc�a �ntrafa-
m�l�ar aos órgãos e �nst�tu�ções específicos a�nda é relat�-
vamente pequeno (11,7% e 12,98%, respect�vamente), se 
comparado com o percentual dos que agem no âmb�to da 
própr�a �nst�tu�ção, apesar de as respostas não serem exclu-
dentes.

Esse ag�r no âmb�to da �nst�tu�ção pode estar relac�ona-
do, em parte, com o fato de os suje�tos demonstrarem des-
conhecer o ECA (9,6%) e os órgãos/�nst�tu�ções de proteção 
ao menor (25,53%). Mas pode também, sobretudo, estar as-
soc�ado ao fato de que 73,4% dos professores pesqu�sados 
não concordam ou concordam apenas parc�almente com o 
refer�do estatuto, acred�tando que suas normas necess�tam 
ser rev�stas.

Por outro lado, os refer�dos percentua�s referendam o 
d�scurso de part�c�pantes da pesqu�sa (41,5%) que just�fi-
cam subl�m�narmente a v�olênc�a, como por exemplo: “(...) 
não concordo (com o ECA) na questão do aluno ser �ntocá-
vel” ( P- 21), ou, a�nda, na s�gn�ficação atr�buída à v�olên-
c�a: “(...) devemos educar nossos filhos da nossa mane�ra, 
bater faz parte (sem agressão)” (P- 25).

Algumas le�turas podem ser fe�tas a part�r desses dados:
1. A escola arroga para s� o d�re�to de resolver 

“a seu modo” esses problemas apesar de, segundo Br�no e 
W�ll�ams (2003), ela const�tu�r o espaço �deal para detecção 
e �ntervenção nesse t�po de v�olênc�a. No caso das escolas 
dos professores pesqu�sados, essas parecem não contar com 
profiss�ona�s sufic�entemente preparados para tomar esse 
t�po de at�tude.

2. O problema da v�olênc�a �ntrafam�l�ar é a�n-
da v�sto como algo afe�to sobretudo à esfera pr�vada, não 
havendo a�nda uma passagem n�t�damente explíc�ta para o 
domín�o do espaço públ�co, no caso, a �nst�tu�ção escolar. 
Encam�nhar cr�anças/adolescentes v�t�m�zados pela v�olên-
c�a �ntrafam�l�ar a um serv�ço de atend�mento dentro da pró-
pr�a �nst�tu�ção s�gn�fica tratar o problema em sua d�mensão 
pr�vada, “entre quatro paredes”, o que não const�tu� uma 
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at�tude recomendada pelo ECA e por espec�al�stas da área.
3. F�nalmente, pode-se supor que as at�tudes de 

boa parte dos professores pesqu�sados apontam para uma 
não �mpl�cação pessoal nos casos de �dent�ficação e encam�-
nhamento de casos de v�olênc�a �ntrafam�l�ar. Parece haver, 
então, uma certa ruptura ou descont�nu�dade entre os sent�-
mentos expressos e as ações e at�tudes efet�vamente toma-
das pelos suje�tos, o que ev�denc�a os confl�tos, as contrad�-
ções e as amb�valênc�as v�v�das pelos suje�tos com relação 
à v�olênc�a �ntrafam�l�ar, perceb�da no contexto escolar.

Conclusão

Por me�o deste estudo fo� possível apreender as represen-
tações soc�a�s em suas d�mensões “�nformação”, “campo das 
representações” e “at�tudes” e parece plausível afirmar que 
as representações soc�a�s aqu� �nfer�das compõem o quadro 
de referênc�a das ações/at�tudes dos professores pesqu�sa-
dos. Da mesma forma, desempenham um papel �mportante 
na condução do fazer educat�vo desses suje�tos e, por ex-
tensão soc�al, de professores do ens�no fundamental no que 
tange a sua relação com alunos v�t�m�zados pela v�olênc�a 
�ntrafam�l�ar.

Com relação à d�mensão informação, percebeu-se que o 
grupo pesqu�sado demonstrou dar um tratamento �nformal 
ao tema v�olênc�a �ntrafam�l�ar, tanto na obtenção da �nfor-
mação quanto na d�scussão do assunto com seus pares. 

Também se observou que a ma�or�a dos suje�tos que afir-
ma conhecer o ECA d�z não concordar com essa Le�, o que 
leva à cons�deração de que suas op�n�ões acerca do Estatuto 
estar�am �ndo ao encontro da manutenção de um modelo de 
autor�dade no qual os pa�s têm total poder sobre seus filhos, 
a despe�to de qualquer ação exter�or ao contexto fam�l�ar. 

Quanto à d�mensão campo das representações, ressalta-
se que os professores atr�buem s�gn�ficações à v�olênc�a �n-
trafam�l�ar pr�nc�palmente a part�r das causas e sent�mentos 
gerados por esse fenômeno. Pode-se conclu�r que os sent�-
mentos func�onar�am, nesse caso, como ponto de part�da a 
determ�nar uma excess�va preocupação com a reprodução da 
v�olênc�a, uma reprodução de modelos �nterpretat�vos da re-
al�dade, a exemplo do modelo da autor�dade paterna, como 
também a necess�dade de se eleger culpados, centrando suas 
reflexões na figura do agressor. Dessa forma, o professor e 
a �nst�tu�ção escolar estar�am se �sentando de part�c�pação e 
�mpl�cação na solução do problema.

Quanto às atitudes, fo� observado que d�ante de casos 
confirmados e/ou de suspe�ta de v�olênc�a �ntrafam�l�ar tanto 
os professores de escola públ�ca quanto os de escola pr�vada 
ag�r�am, em sua ma�or�a, no âmb�to da própr�a escola o que, 
de certa forma, contrar�a o ECA, mesmo tendo a ma�or�a 
d�to conhecer as suas or�entações.

Reforça-se a �mportânc�a dos resultados obt�dos em rela-
ção à fonte de �nformação dos part�c�pantes, que se revelou 
trans�tar, na sua ma�or�a, por me�o de conversas �nforma�s. E 
a�nda, de acordo com Br�no e W�ll�ams (2003), confirma-se 
o descompasso entre o que prevê o ECA – que os suje�tos d�-
zem conhecer – e o que far�am efet�vamente os professores, 
ao depararem-se com casos de v�olênc�a �ntrafam�l�ar.

Os resultados obt�dos neste trabalho, d�ante dos obje-
t�vos propostos, levam à conclusão de que a representação 
soc�al da v�olênc�a �ntrafam�l�ar contra cr�anças e adoles-

centes, para grande parte dos part�c�pantes pesqu�sados, 
a�nda passa pela cons�deração do poder da autor�dade que 
dá d�re�to aos pa�s de educar os filhos como melhor lhes 
conv�er. Isso porque, apesar de haver por parte dos profes-
sores preocupação quanto às causas, conseqüênc�as e t�pos 
de v�olênc�a prat�cados, nenhuma delas parece ser sufic�en-
temente forte para �nduz�r a ma�or�a dos suje�tos a ações 
específicas fora do âmb�to da escola. Da mesma forma, os 
sent�mentos expressos sobre a v�olênc�a �ntrafam�lar, que 
compareceram na fala de uma boa parte dos part�c�pantes, 
não os move em d�reção a ações e busca de solução s�tuadas 
fora do contexto da escola.

Observa-se, então, uma relação contrad�tór�a entre pre-
ocupação, sent�mentos e ação efet�va, o que expressa a 
poss�b�l�dade de um confl�to v�venc�ado pelos professores 
pesqu�sados, o qual pode estar relac�onado com os aspec-
tos paradoxa�s que envolvem a v�olênc�a �ntrafam�l�ar. É o 
caso, por exemplo, de uma ma�or d�vulgação do problema 
pela míd�a, na atual�dade (chamando a atenção da soc�eda-
de), em contraste com a força do d�scurso soc�al, em sua 
�nformal�dade, permeado de saberes do senso comum, de-
term�nando o poder da famíl�a sobre os filhos. É como se 
houvesse uma contrapart�da: enquanto a míd�a tenta am-
pl�ar a v�são do problema para além dos muros da res�dên-
c�a fam�l�ar, a trad�c�onal �dé�a de autor�dade paterna parece 
envolver o assunto com o �nvólucro do s�lênc�o, �mped�ndo 
que ele seja tratado fora do espaço fam�l�ar. As polít�cas de 
governo cr�aram o ECA e os órgãos de atend�mento e as-
s�stênc�a à �nfânc�a e à adolescênc�a, mas os grupos soc�a�s 
res�stem, prefer�ndo defender uma “natureza” bras�le�ra pa-
cífica, suje�ta a eventua�s cr�ses de v�olênc�a. A míd�a tenta 
demonstrar a grav�dade do problema, enquanto os grupos 
soc�a�s permanecem com seu d�scurso de global�zações, de 
reduções semânt�cas e de ocultação/negação da real�dade. 

D�ante das cons�derações firmadas anter�ormente, re-
força-se a prem�ssa de que falta uma d�scussão qual�ficada 
acerca da v�olênc�a �ntrafam�l�ar, no âmb�to da formação 
�n�c�al e cont�nuada dos professores, o que os tem levado, 
mu�tas vezes, à escolha de cam�nhos equ�vocados em re-
lação ao encam�nhamento e à solução dados ao problema 
(Br�no & W�ll�ams, 2003). Segu�ndo esse rac�ocín�o, este 
trabalho chama à reflexão todas as esferas da soc�edade, 
pr�nc�palmente a escolar, e todos os atores envolv�dos no 
processo de educar para a c�dadan�a.
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